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HYRJE

INTRODUCTION

Shprehja e të vërtetës
dhe respektimi i etikës janë
çelësi për hapjen e demokracisë
Ejdan Vajt

Lufta në Siri dhe tundimi humanitar në Alepo
solli deri në përkujtimin e errët në vitin 2016 se etika
e njerëzisë dhe shprehja e të vërtetës edhe më tutje
janë shtylla kryesore të gazetarisë etike.
Por, edhe pas një viti, ia vlen të kthehemi mbrapa
dhe të kërkojmë përgjigje në pyetjen – cila është e
ardhmja e gazetarisë etike në kohë kur si duket faktet,
njerëzia dhe shprehja e të vërtetës nuk prekin publikun botëror?
Edhe pse është herët që të jepet përgjigje në atë
pyetje, ky publikim për Etikën në lajmet i shqyrton
sfidat profesionale me të cilët u ballafaquan mediat
në vitin 2016. Autorët tonë kontribuuan në debatin
për të ardhmen e mediave dhe iu dhamë gazetarëve
këshilla për teknikat e mbijetimit të etikës...
Në Evropë shikuam si mediat raportuan për
votimin në Britaninë e Madhe për braktisjen e Bashkimit Evropian, dhe me atë u zmadhuan brengat për
ngjalljen e racizmit, ekstremizmit dhe propagandës
politike në këtë kontinent. Pa dyshim, edhe sfidat
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mediatike rreth zgjedhjes së Donald Trampit në ShBA
gjithashtu u gjeten në midis të skenës për valën e re të
mos tolerancës, seksizmit dhe retorikës polarizuese e
cila i tronditi njerëzit në vend dhe jashtë.
Ne, gjithashtu analizuam si qëllimi publik i gazetarisë është i mbingarkuar në botën e komunikimeve
në të cilën secili punon vet që solli deri në lëvizjen e
ashtuquajtur post-vërtetë në të cilën faktet dhe mendimet e ekspertëve janë të margjinalizuara në suazat e
diskursit publik.
Por, kjo nuk është krizë e “mediave perëndimore”.
Kjo është çështje e rëndësishme gjithkund.
Në Turqi, për shembull, raportuam për sulmin
katastrofal dhe aktual mbi lirinë e të shprehurit
dhe gazetarisë, për derisa kryeministri Rexhep Tajip
Erdogan fytyra e re e racës së liderëve autoritarë e
pastronte peizazhin mediatik të përbërë nga gazetarë
kritikë pas tentativës së dështuar për grushtet.
Ne, gjithashtu, e shqyrtuam edhe rolin e mediave
që luftojnë në Indi dhe ku viti mbaroi me luftë infor-

Kultura e ndryshuar e komunikimit në botë, e nxitur nga fuqia
imperialiste e internet kompanive dhe rrjeteve sociale, jo vetëm se i
inkurajon përdoruesit të krijojnë eho-dhoma personale në llogari të
pluralizmit informues, por edhe i shkatërron modelet e tregut të cilët
e ruanin gazetarinë etike.

mative mes Indisë dhe Pakistanit me gazetarë luftarak
të cilët i nxisnin perspektivat për një konflikt të ri mes
dy shteteve që posedojnë armë nukleare.
Ne, gjithashtu e hulumtuam edhe rritjen e vazhdueshme në nivel global të fjalës së urrejtjes posaçërisht në Azi, ku kanë shënuar rritje tensionet mes Kinës
dhe Japonisë, e jo vetëm mosmarrëveshjet territoriale
dhe zmadhimi i nacionalizmit. Ne e shikojmë mënyrën
si fjala e urrejtjes në Hong Kong mund të ndihmojë që
të lihet anash një pjesë e gjuhës së keqe në mediat.
Në Afrikë, mediat luftojnë që të ngritën mbi konflikteve në rajonet qendrore dhe lindore që i përfshijnë
Burundi, Republikën Demokratike Kongo, Somalinë,
Keninë dhe Sudanin e Jugut. I theksojmë përpjekjet e
gazetarëve për të qetësuar gjërat nëpërmjet të fushatës të EМН Turning the Page of Hate.
Përveç politikës, gjithashtu shikojmë si mediat kontribuuan për tundimin me të cilin ballafaqohen gratë të
cilët janë viktima të qëndrimeve sociale dhe kulturore
të cilët vazhdojnë të dominojnë në kuadër të raportimit të mediave për “vrasjet për nderë” në Pakistan.
Por, nuk kishte vetëm lajme të këqija për gazetarinë
në vitin 2016. Në fakt, ndoshta storja më e madhe dhe
e vetme për zbulimin e korrupsionit në këtë dekadë
është pjesë e gazetarisë hulumtuese e zbatuar nga
ana e 400 gazetarëve në 80 shtete – Dokumentet e
Panamasë.
Theksuam dy fusha me praktik të veçantë etike në
të cilët gazetaria është thelbi i sigurisë dhe besimit: së
pari, në nderën e të gjithë bilbilfryrësve dhe burimeve
të cilët e mundësojnë gazetarinë që është në interes
të publikut dhe e cila realizohet nëpërmjet të syve të
gazetarit që i mundësoi Eduard Snoudenit të zbulojë
sekretet e ndjekjes globale të ShBA-së dhe përgjimi;
dhe e dyta, shqyrtim i kujdesshëm për atë se si i
përdorim fotografitë për të treguar storje, me fokus në
migracionin.
Ne, gjithashtu i këshilluam gazetarët si të përqendrohen në faktet, t’i mbrojnë burimet, të raportojnë në
mënyrë të drejtë për migrimet, të identifikojnë fjalën e
urrejtjes, të bllokojnë lajme të rreme dhe të mbrohen
nga lufta e tregtarëve dhe propaganda. Në përgjithësi,
raporti jonë zbulon se gazetaria etike rrallë kur ka qenë
nën shtypje të tillë të vazhdueshme të natyrës politike
dhe komerciale.
Kultura e ndryshuar e komunikimit në botë, e
nxitur nga fuqia imperialiste e internet kompanive dhe
rrjeteve sociale, jo vetëm që i inkurajon përdoruesit të
krijojnë eho-komora personale në llogari të pluralizmit
informues, por edhe i shkatërroi modelet e tregut të

cilët e ruanin gazetarinë etike.
Shumica e vëzhguesve të mediave nuk janë optimistë për të ardhmen, edhe pse ekzistojnë shumë zëra,
spekulime, informata të rreme dhe dezinformata për
atë se si është duke u zhvilluar tregu i online informatave, ekziston edhe lëvizje e zmadhuar për përforcimin
e gazetarisë si profesion.
Me të vërtetë, në çdo pjesë të botës, madje
edhe aty ku megafonat politik janë në pushtet, gazetarë të cilët janë të përkushtuar në vlerat e saktësisë,
njerëzisë dhe transparencës punojnë mirë, krijojnë
lidhje me publikun, edhe pse ndonjëherë ballafaqohen
me rreziqe.
Besimi i opinionit do të kthehet vetëm kur
njerëzit do të besojnë se institucionet e fuqishme –
qeveria, shteti, fuqia korporative janë të përgjegjshme
dhe i dëgjojnë ato dhe brengat e tyre. Gazetaria në
rastin më të mirë mund ta bën këtë punë, por jo pa
përkrahje.
Kriza e theksuar nuk është vetëm pjesë e profesionalizmit, ajo nga demokracia kërkon të investojë
vullnet politik në sisteme të komunikimit të cilët janë
të hapura, të ndërlidhura dhe pluralistike. Nevojiten dy
drejtime të reja në politikën publike:
•
Të zhvillohen zgjidhje praktike dhe të qëndrueshme për krizën financiare me të cilën ballafaqohet gazetaria e pavarur.
•
Të mbështetet qëllimi publik i gazetarisë
nëpërmjet të investimeve në mediat publike.
•
Të fillojnë fushata për luftë kundër urrejtjes,
racizmit dhe mos tolerancës.
•
Të sigurohen më shumë resurse për gazetari
hulumtuese dhe mënyra të promovimit të zërave të
minoriteteve.
•
Të inkurajohet respektimi i vlerave etike gjatë
punës dhe udhëheqjes së gazetarisë.
•
Të bëhet shtypje mbi rrjetet sociale dhe internet kompanive të pranojnë përgjegjësi për mënyrën në
të cilën botohen lajme në hapësirën e tyre.
Dhe, së fundi, por gjithashtu e rëndësishme:
•
Të mbështeten mediat e zgjeruara dhe
programet informative për të arsimuar njerëzit, duke
përfshirë edhe politikanët edhe të tjerët që janë pjesë
e jetës publike që të jenë të vetëdijshëm për nevojën
për përgjegjësi, tolerancë dhe lloje të tjera të komunikimeve.
Për më shumë informata për EMH dhe punën e saj
si dhe si mënyrën për të fituar mbështetje:
http://www.ethicaljournalismnetwork.org
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TË MANIPULUAR
Si mediat amerikane lozën në kartë të
gabuar dhe kontribuuan për fitoren e
djathtistëve.
Bil Orme

F

jala e urrejtjes asnjëherë nuk është konsideruar si strategji e mirë në politikën
presidenciale në ShBA. Por, bota u zgjua më 9 nëntor, të vitit 2016 dhe kuptoi
se nuk është ashtu. Për herë të parë në historinë moderne, ShBA zgjodhi president të ri, fitorja e të cilit ishte publikisht e përshëndetur nga Klani Kju Kluks ndërsa
edhe partia naziste amerikane ishte e ngazëllyer.
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Në fushatën e Donald Trampit,
Meksikanët u emëruan si dhunues dhe
vrasës; bashkësia afro amerikane ishte
“e infektuar me krime nga ferri”; dhe
u propozua “ndërprerje e tërësishme”
e emigrimit të myslimaneve. Tramp e
akuzoi kundërshtaren e tij, Hilari Klinton
e cila u angazhonte për marrëveshje me
“bankierët ndërkombëtarë” për vjedhje të rezultateve zgjedhore me gjuhë
karakteristike për traktatin antisemitik
“Protokollet e Pleqve të Sionit”.
Pavarësisht nga qëndrimet
etike dhe faktike, pak njerëz në mediat
amerikane besonin se këto shkrime janë
skripta e fituesit për garën presidenciale. Përkundrazi, ato konsideroheshin
si diçka e vrazhdë dhe e turpshme që
duhet automatikisht të diskualifikohet.
Fitorja e Trampit është hera e parë
që u zgjodh një kandidat presidencial
në ShBA edhe përkundër kundërshtimit
të faqeve redaktuese të pothuajse të
gjitha gazetave të mëdha shtetërore
dhe kombëtare, duke përfshirë edhe ato
disa të cilët historikisht gjithmonë i kanë
mbështetur kandidatët e republikanëve.
Shumë prej tyre i veçuan komentet e tij për emigrantët dhe gratë si
arsye kryesore për qëndrimin e tyre.
Por, deri në fund të fushatës, shumë
pak kompani amerikane të lajmeve i
kushtuan vëmendje boshtit më të errët
të mbështetësve të Trampit, të cilët e
mirëpritën suksesin zgjedhor si arsyetim për përbuzjen e tyre me zezakët,
latinoamerikanët, myslimanet, hebrenjtë, homoseksualët dhe të tjerët që i
konsideronin si inferior në krahasim
me Krishterët e bardhë “Amerikanët
Evropian”.
Menjëherë pas zgjedhjeve, shumë
gazetarë filluan të kushtojnë vëmendje
më të madhe. Ishte e qartë se pasoja
më destruktive e suksesit të kandidatit
presidencial Donald Tramp mund të
jetë përfshirja në rrjedhën kryesore të
retorikës politike raciste dhe me fitoren
e tij, të bëhet legjitimim i zërave që
dikur kanë qenë të margjinalizuara në të
drejtën e “bardhë nacionaliste”, e cila e
miratoi kandidaturën e tij.
Një nga hapat e parë të Tramp si
kryetarë i ri ishte që zgjodhi liderin nga
radhët e grupeve raciste si strateg kryesor i administratës së tij. Stiven Banon,
botues i Breitbart News, i përshkruar
nga Liga kundër shpifje si “kryeministër
“alt-djathtas” - grupi i nacionalistëve
të bardhë, antisemitistë të deklaruar
dhe racistë të pahijshëm. KKK, Partia
naziste amerikane dhe grupet tjera
të bashkëmendimtarëve e lavdëruan
zgjidhjen e Banon. Kryetari i ofenduar
i Shoqatës për avancimin e njerëzve të

Shumë prej tyre i veçuan komentet e tij për emigrantët
dhe gratë si arsye kryesore për qëndrimin e tyre. Por,
deri në fund të fushatës, shumë pak kompani amerikane
të lajmeve i kushtuan vëmendje boshtit më të errët të
mbështetësve të Trampit, të cilët e mirëpritën suksesin zgjedhor si arsyetim për përbuzjen e tyre me zezakët,
latinoamerikanët, myslimanet, hebrenjtë, homoseksualët
dhe të tjerët që i konsideronin si inferior në krahasim me
Krishterët e bardhë “Amerikanët Evropian”
ngjyrosur (NAACP) e publikoi reagimin
e tij në Twitter: “Racizmi u bë rutinë;
antisemitizmi është normal; ksenofobia
nuk është më përjashtim; dhe mizoginia
është gjë e zakonshme”.
Për disa ditë, Banon dhe historia e
gjatë e luftës kundër racave në Breitbart News, komenti mizoginik dhe antisemitik u shfaq në lajmet e mediave të
njohura, lëvizja “Ndaloni Banonin” u bë
e famshme dhe paraqiste një sfidë për
administratën e cila atëherë duheshte
të instalohet.
Por, jo për arsye se Banon ishte
politikisht i panjohur ose për atë se
publikimet e tij ishin sekrete për qëndrimet e tij racistike-djathtiste. Ai ishte
udhëheqësi kryesor i fushatës së Donald Tramp për zgjedhjet e përgjithshme.
Breitbart News, ishin mes përkrahësve
të parë të Trampit në zgjedhjet në suaza
të Partisë Republikane.
Breitbart tashmë ishte i njohur se
i degradon aktivistët e lëvizjes afro-amerikane “Black Lives Matter” dhe
mbrojtësit e të drejtave civile myslimane-amerikane dhe shumë qëllimeve
tjera etnike dhe politike.
Por, në mediat shumë pak e kuptonin Banonin si fuqi serioze politike
dhe keqpërdorues potencial i fuqisë.

Ato të cilët më pak u përqendruan
në rolin e publicistit si platformë për
racistët e bardhë, e më shumë hedemiadat e tyre kundër familjes Klinton dhe
republikanëve kryesorë si “insajderë”
të korruptuar (Bloomber news publikoi
profil të sofistikuar të Banonit në tetor
të vitit 2015, duke e quajtur “vepruesi
politik më i rrezikshëm në Amerikë”).
Madje edhe pas suksesit të tij në
Administratën e re të Trampit, Banon
shpesh ishte i etiketuar në lajme si “provokator” ose “model zjarri” pa referencë
konkrete për poshtërimin e zezakëve,
hebrenjve, myslimanëve, homoseksualëve dhe “feministëve liberale”.
Duke mos e marr parasysh këtë,
a është e drejtë këto qëndrime t’i
përshkruhen presidentit dhe 60 milion
votuesve që votuan për të?
Ekzistojnë pak prova se paragjykimi racor ishte motivuesi kryesor për
shumicën e mbështetësve të Trampit
dhe mbështetësve të klasës punëtore,
pak prej tyre u ndjenë të kërcënuar nga
globalizimi dhe stagnimi i pagave dhe
ishin të hidhëruar për atë që e konsideronin si tradhti e klasës punëtore nga
ana e elitës nga Uashingtoni.
Por, nuk ka dyshim se padurimi i
Trampit ishte kyç për thirrjen e tij, siç
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Tramp asnjëherë nuk e largoi përkrahjen e neonazistëve të vetë-shpallur,
të cilët e lavdëronin si bashkëmendimtarë.
iu treguan atyre që i synonte. Tramp
asnjëherë nuk e largoi përkrahjen e
neonazistëve të vetë-shpallur, të cilët e
lavdëronin si bashkëmendimtarë.
Në një valë të paparë të sulmeve
pas zgjedhjeve, mbështetës nëpër tërë
botën dhe në shtetin e tyre i ofendonin dhe u kërcënoheshin zezakëve,
amerikanëve me prejardhje latine,
myslimanëve, homoseksualëve dhe
minoriteteve tjera.
Kryqet e thyer dhe shenjat KKK
me sprej ishin të vizatuar në xhamitë,
sinagogat dhe qendrat e studentëve.
Numri i krimeve që janë kryer shkaku i
urrejtjes arritën numër rekord. Frika nga
diskriminimi i legalizuar pas zgjedhjeve
shkaktoi proteste në shumicën e qyteteve të mëdha.
Pse shumica e mediave nuk e parashikuan këtë?
Nga fillimi i fushatës, mbulimi i
grupeve fanatike të Trampit parashtruan
dilemë etike për organizatat gazetareske. Nuk ishte e mundshme edhe më
tutje të trajtohen si ekstremistë “të
margjinalizuar” kur me qëndrimet e tyre
u angazhonin, ndërsa mbështetja e tyre
ishte e mirëseardhur nga partia e madhe
të kandidatit për president.
Por, nuk kishte shumë prova se ato e
paraqesin lëkundjen e bllokut zgjedhor.
Kishte mundësi të vërtetohet se me
dhënien e përparësisë për paragjykime
racore në ballinën e tyre vetëm do t’i
jepnin publicitet për të cilin ëndërrojnë
dhe legjitimitet politik të pamerituar.
Gjithashtu, organizatat e mëdha
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gazetareske amerikane besonin se
fitorja e presidentit Tramp nuk është e
mundur dhe se pas humbjes së zgjedhjeve ato grupe do të tërhiqen.
Vet kandidati, nuk ishte mjaft i ashpër. Gazetarët të cilët e konsideronin
personalitetin dhe diskursin e Tramp
më shumë si të çuditshëm se sa të
rrezikshëm u futën në vetëpërmbajtje të
mëtejshme nga sondazhet e tyre, gjë që
i dha Klintonit avantazh të dukshëm.
Tani madje edhe shtëpitë
gazetareske i kuptuan seriozisht këto
ekosisteme djathtiste të mediave politike. Komentuesit liberal u paraqitën me
paralajmërim të vonuar kundër “normalizimit” post-zgjedhor të paragjykimeve
racore dhe mizoginia e fituesit Tramp
dhe këshilltarët dhe mbështetësit e tij,
si dhe ato të cilët vet ai i tregoi.
“Fushata e re normale” me fjalë
të urrejtjes, a është me të vërtet e re?
Diskursi politik në Amerikë asnjëherë
nuk ka qenë tërësisht i çliruar nga racizmi, mizoginia, ksenofobia ose paragjykime të tjera. Amendamenti i parë i
Kushtetutës i mbron madje edhe sulmet
verbale më të rënda mbi përkatësinë
etnike dhe besimeve religjioze, ndërsa
shumë fanatikë e pranuan këtë mbrojtje
ligjore.
Thirrjet për paragjykime racore
sollën deri në mbyllje masive të amerikanëve me prejardhje japoneze në
Luftën e Dytë Botërore dhe restriktime
drastike për tërë popullsinë emigruese
nga Azia disa dekada me radhë.
Kju Kluks Klan gjithashtu organizoi

proteste zgjedhore në shtetet e veriut
kundër punësimit të imigrantëve me fe
katolike nga ana e pushteteve lokale
dhe nga forcat policore. (Si njeri i ri,
gjermani nga Amerika, babai i Donald
Tramp është arrestuar nga policia në
Nju Jork gjatë marshit anti-irlandez të
KKK)
Por, deri vonë, pjesa më e madhe
e “fjalës së urrejtjes” u konsideronte
se është më shumë pjesë e fushatave
politike e të bardhëve. Kjo nuk kishte
domethënie primare për arsyet ideologjike ose etike, ajo ishte e konsideruar si
formë e keqe, politikë e keqe dhe me
atë gjykimi nga ana e mediave është i
garantuar. Madje edhe segregacionisti
i mirënjohur Xhorxh Valas, guvernator
i Alabama-së i cili u kandidua për president në vitet 1960 ishte i kujdesshëm
dhe iu shmang gjuhës së qartë racistike.
Përkrahja politike nga grupet sikur
KKK u konsideronte si toksike në
aspekt politik dhe shpejt u largonte nga
ana e shumë politikanëve djathtistë.
Portretet e rralla mediatike të grupeve
të vogla të cilët janë marrë me urrejtje
dhe publikime, zakonisht janë përqendruar në ndikimin e tyre në terroristët
e bardhë vendas, sikur Timoti Mekvej,
i cili me sulmin e tij me bombë në vitin
1995 mbyti 168 njerëz në Oklahoma
Siti.
Këto grupe dhe pasuesit e tyre dhe
ujqit vetjakë janë konsideruar si minoritet i vogël dhe i keq të djathtës ekstreme. Ajo që mungonte ishte njohuria
për atë se sa është përhapur zemërimi

pas zgjedhjes së presidentit të parë
afro-amerikan dhe pakënaqësia nga
emigrimi i latinëve. Këto u bashkuan në
partinë djathtiste e cila pranoi retorikë
racistike me akuza ndaj këtyre grupeve
dhe liderëve të tyre.
Por, kjo kishte fund. Shumica e liderëve konzervativ e shmangën ideologjinë e bazuar në “identitetin” e të drejtës
evropiane anti-emigruese si kundërshtim të traditave amerikane të pluralizmit etik dhe religjioz, madje edhe deri
sa i bllokonin iniciativat për legalizim
të emigrantëve pa dokumente. Mes
ligjvënësve të partisë në pushtet dhe
kandidatët e më hershëm për president,
disa prej tyre u lidhën me qëndrimet e
Najxhel Faraxh, Gert Vilders ose Le Pen
Pere.
Por, Tramp arriti të bashkojë qëllimin e tij me të drejtën evropiane
anti-emigruese, e sulmoi kancelarin e
Gjermanisë Angela Merkel për hapje të
dyerve gjermane për refugjatët sirian,
përkrahte lëvizjen për Breksit dhe
madje u paraqit në opinion me Farazhin
pranë tij. Pas zgjedhjeve, Farazh vullnetarisht punonte si lidhje mes Mbretërisë
së Bashkuar dhe presidentit të ShBA-së.
Grupet e forta të djathtistëve ishin
të mahnitur, duke theksuar popullaritetin e Trampit si dëshmi se qëndrimet e
tyre nuk mund më të llogariten si qëndrime ekstreme. “Porosia jonë është më
se e dukshme, dhe më shumë se kurrë”,
shkroi Bred Grifin, redaktor i ueb faqes
nacionalistike e të bardhëve Occidental Dissent në fillim të vitit 2016. “Kjo
është gjithashtu shkaku i kandidimit të
Tramp... A mund të paramendoni botë
në të cilën nacionalistët e bardhë dalin
nga qoshet e errëta, akuza për “racizëm”
shkakton vetëm buzëqeshje dhe ngritje
të krahëve, ndërsa ne filluam të organizohemi në mënyrë të hapur?”
Zgjedhjet historike të presidentit
Obama në vitin 2008 nxitën rritje të
retorikës së hapur racistike kundër
zezakëve, formë e shpeshtë në paragjykimet racore amerikane, por rrallë kush
nga politikanët ose komentuesit në
media fliste për këtë.
Në rastin me presidentin Obama,
ky racizëm u intensifikua me pohimet
ksenofobike që presidenti në fakt nuk
ishte “amerikan” por mysliman i lindur
në Keni, këto pohime kishin hapësirë të
madhe në radio stacionet dhe televizionet e djathtistëve, veçanërisht në
Fox News, kanali më i shikuar në vend.
Zëdhënësi më i spikatur i këtij drejtimi
ishte Donald Tramp, i cili e përdori këtë
çështje për të zmadhuar shanset për
tu kandiduar për president nga ana e
Partisë Republikane.

Ajo që ishte e ndryshme në
vitin 2016 është se për herë të parë në
historinë politike në Amerikë, bartësi i
një nga partive më të mëdha, jo vetëm
se u angazhua për mos tolerancë, por
edhe qëllimisht i poziciononte këto
paragjykime në qendër të fushatës
presidenciale.
Si rezultat i kësaj, grupet e margjinalizuara djathtiste që më herët nuk kanë
përkrahur asnjë kandidat nga ndonjë
parti të madhe, tani u bënë përkrahës
të Donald Tramp. Ndërsa Tramp edhe
përveç të frikës të shumicës të profesionistëve nga radhët e republikanëve,
refuzoi të braktisë këto grupe nëse
qëndrueshmëria afatgjate e partisë
varret nga përkrahja e votuesve të
“minoritetit”, i cili në një pjesë të madhe
të shtetit, kolektivisht është duke iu
afruar statusit të shumicës. Por, Tramp
e udhëhiqte fushatën me mosrespektim
të establishmentit republikan dhe të
tjerëve që u angazhonin për “korrektësi
politike”.
Tramp asnjëherë nuk e përjashtoi mbështetjen e neonazistëve të
vetëshpallur, të cilët e lavdëronin si
shpirt i tyre binjak. Kryetari i partisë
naziste amerikane, Roki Xh. Suhajda,
iu tha përkrahësve të tij se deklaratat
e Trampit në fushatë “së paku treguan
se “qëndrimet tona” nuk janë aq “mos
të përfshira” siç thonë përfaqësuesit e
sferës politike”!
Nga rrjeti Vanguard News Network
deklaruan se: “Vetëm Tramp mund
ta kthejë klimën me ngjyrë kafe dhe
të Bardhët që mendojnë e dinë atë”.
Xhejms Edvards, udhëheqësi i emisionit nacionalistik për të Bardhët tha:
“Njerëzve tonë iu nevojitet kandidat i
qëndrueshëm dhe ato e identifikuan
Trampin si njeri i tillë”.
Në shtator, në një deklaratë jo tipike
për fushatën, Hilari Klinton i strukturoi
grupet ekstremiste të cilët e përkrahin fushatën e Trampit, duke i quajtur
shumicën e tyre si një pjesë e lëvizjes së
vetë-deklaruar “alt-djathtas”, e cila ishte
e popullarizuar nga Breitbart News. Dhe
në vend se të ofendohen nga fjalimi
i Klinton, këto grupe i përshëndetën
sulmet e saj dhe përdorimi i terminologjisë së dëshiruar si provë për ndikimin e
madh të tyre.
“Termi “alt-djathtas” është ribrendim i njerëzve të bardhë të fuqishëm
në erën digjitale”, thotë Mark Potok, i
cili i ndjek “Grupet e urrejtjes” në ShBA
në Southern Poverty Law Center në
Alabama.
Pas fitores së Tramp, jo vetëm te
republikanët e sigurt të jugut, por
edhe në qendrat demokratike siç janë

Miçigan, Viskonsin dhe Pensilvani, këto
grupe të urrejtjes tani janë të sigurte në
përhapjen e ndikimit të tyre me shpalljen e kandidatëve të tyre në gara në
shtetet dhe u kandiduan si pro-Tramp
republikanë.
Siç tregon hulumtimi i Potokit, disa
prej tyre tashmë kanë marr bekimin e
liderëve lokal të GOP pavarësisht të
ngjyrës së bardhë të eprorëve të tyre
më parë. Të tjerët, hyrën në politikën
e partisë së madhe për herë të parë si
delegat të Trampit në periudhën parazgjedhore të republikanëve. Disa prej
tyre ia tërhoqën vëmendjen mediave
kombëtare në atë kohë.
Emëruesi i përbashkët i shumë
prej këtyre aktivistëve është ndikimi
i tyre në ueb faqet e djathtistëve dhe
në stacionet e radios që tregoi se e
transformon peizazhin politik të medias
amerikane për të cilën nuk ka ekuivalent në anën e majtë të spektrit. Disa
nga më të shquarit janë:
Vilijam Xhonson, shefi i partisë
publike nacionalistike e të bardhëve
American Freedom Party dhe delegat
i Trampit në zgjedhjet preliminare për
kryetar, i cili gjatë fushatës e thirri
Trampin dhe deklaroi: “Raca e bardhë
është duke vdekur në Amerikë dhe Evropë sepse kemi frikë se do të na quajnë
“racistë”.
Gjenerali i pensionuar Vilijam G.
“Xheri” Bojkin, një nga oficerët e lartë
të rrallë që publikisht e përkrahën
fushatën e Tramp. Bojkin ishte i njohur si person i cili ishte i qortuar nga
presidenti i atëhershëm Xhorxh Bush
për portretim të vendosjes të ShBA-së
në Irak dhe në Afganistan si “luftë e
shenjtë kundër islamit” dhe propozonte
ndalim për ndërtimin e xhamive në
Shtetet e Bashkuara. Tani si lider i grupit
militant evangjelistik krishterë i quajtur
“Kingdom Warriors” Bojkin i cili shpesh
u paraqiste në lajmet në televizion u
shfaq si përkrahës i Tramp.
Grenk Gafni, nga organizata e
ashpër djathtiste “Islamophobic fringe
of the national security commentariat”
i emëruar si këshilltar për politikë të
jashtme në stafin tranzicional të Tramp.
Gafni, ish Sekretari ndihmës për mbrojtje në administratën e presidentit Regan
punonte në “Center for Security Policy”,
organizatë e vogël joprofitabile e cila sipas Southern Poverty Law Center ishte
e shënuar si “grup për urrejtje” për shkak të sulmeve të saj mbi myslimanëve
të Amerikës dhe akuzat për “tradhti”
kundër jomyslimanëve dhe personat
zyrtarë amerikanë që i mbrojnë ato. Ai,
gjithashtu është nikoqir i online emisionit në radio në të cilin shpesh vijnë në
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GËNJESHTRAT MEDIATIKE
DHE BREKSIT
Goditje e dyfishtë me çekiç në Evropë dhe
gazetaria etike
Geret Harding

N

ga momenti kur i është bashkangjitur Bashkimit Evropian në vitin 1973, Britania ishte e vetmja, mediat e të cilës ishin pjesë e klubit euroskeptik me seli në
Bruksel. Dy gazetat më të shitura, The Sun dhe Daily Mail, kundërshtojnë BEnë, duke raportuar për pyetjet e veta me përzierje të armiqësisë, tallje dhe përbuzje.
Kur ish presidenti i Komisionit Evropian, Zhak Delor, e propozoi valutën e unifikuar në vitin 1990, The
Sun reagoi ashpër dhe në ballinën shkroi “Delor, duhet të vjen turp”, së bashku me dy gishtërinj të drejtuar,
duke përshëndetur “budallën franceze”. Në vitin 2003 Daily Mail e përshkroi projekt-kushtetutën e BE-së
si “Plan për tirani”. Dhe në vitin 2011, gazeta e njëjtë paralajmëroi se Gjermania është duke e shndërruar
Evropën në “Rajhun e katërt”.
Daily Telegraph, gazeta e katërt më e shitur në Britaninë e Madhe, i ushqen lexuesit me lajme negative
për Bashkimin Evropian, ndërsa gazeta e gjashtë më e madhe, Daily Express udhëhiqte “Luftën e kryqëzatave” kundër anëtarësisë së Britanisë. Titujt e zakonshëm ishin “BE ia lan trurin fëmijëve tanë”, “Tani BE
dëshiron t’i ndalojë kazanët tonë” dhe “Hiqni Britaninë nga BE”.

ETIKA NË LAJME MEN Raport për sfidat e gazetarisë në epokën pas të vërtetës
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Si rezultat i këshillave të rrepta
për paanshmëri, televizionet britanike
raportojnë në mënyrë më të drejtë. Por,
madje edhe BBC transmeton më shumë
negativisht se pozitivisht. Me raportin
e analistëve nga Media Tenor të vendosur në Cyrih i publikuar më prill të vitit
2016, u përfundua se vetëm 7% nga
mbulimi i BBC për BE është pozitiv dhe
45% është negativ. Gjithashtu, u zbulua
se zëri i mbulimit është më negativ se ai
që është përdorur për liderët e Rusisë
dhe Kinës, Vladimir Putin dhe Ksi Xhiping. Madje edhe diktatori sirian Bashar
Al-Asad kishte më shumë përmendje
pozitive nga BE.
Raporti gjithashtu, shqyrton edhe
kuantitetin e mbulimit nga viti 20012016 dhe konfirmoi se për BE është
raportuar vetëm 1,5% në Lajmet në ora
dhjetë në 12 vite nga gjithsej 16 viteve.
Duke u afruar referendumi, mbulimi
u bënte gjithnjë më intensivë dhe më
pozitiv. Por, në raportin është shënuar
se “raportimi për përparësitë e anëtarësisë në BE janë paraqitur vonë dhe nuk
kanë mundur të bindin publikun i cili
është mësuar të kritikojë BE”.
Edhe me të vërtet ishte vonë, më 23
qershor të vitit 2016 votuesit britanik
vendosën të braktisin BE me shumicë
të vogël, pas fushatës së referendumit
e cila do të mbahet në mend sipas
gënjeshtrave që i thonin liderët e

fushatës.
Më 8 mars, The Sun publikoi storje
me titull “Mbretëresha e mbështet
Breksit-in” në bazë të burimeve
anonime. Pasi që Pallati Mbretëror
demantoi këtë, IPSO e vlerësoi titullin si “shumë të gabuar” dhe nuk e
mbështeti tekstin. Më 15 qershor, Daily
Mail publikoi storje në ballinën në të
cilën i tregoi emigrantët të cilët dalin
nga kamioni në Britaninë e Madhe me
titullin “Edhe ne jemi nga Evropa, na
lejoni të hyjmë”. Por, incizimet policore
qartë treguan se emigrantët thonë se
janë nga Iraku dhe Kuvajti. Në dy rastet
gazetat publikuan korrigjime të vogla
brenda tekstit. Por, deri atëherë, lajmet
e rreme arritën të hyjnë në ndërgjegjen
kolektive e të lexuesve.
Është lehtë mediat në Britaninë e
Madhe të lirohen nga përgjegjësia për
publikimin e gënjeshtrave dhe lajmeve
gjysmë të sakta për BE, sepse publiku në Britani di më pak nga atë që e
dinë qytetarët në ndonjë shtet tjetër
si Letonia për shembull. Të pyetur nga
anketuesit, a janë të sakta këto tre
pohime të thjeshta për BE, vetëm 28%
nga të anketuarit janë përgjigjur saktë.
Edhe me të vërtet, një nga shenjat më
të qarta për mosdijen e votuesve britanik është fakti se më 24 qershor pyetja më e kërkuar në lidhje me BE ishte
“Çfarë nënkupton braktisja e BE-së”,

Tërë industrioni i prodhoi këto storje të fabrikuara
për frikësimin dhe fjetjen e BE-së... Komisioni Evropian në Britaninë e Madhe ka pjesë të veçantë në
ueb faqen e vet për këto euromite.
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dhe e dyta ka qenë “Çfarë është BE?”
Shumë gazetarë britanik gjithashtu
tregojnë mosnjohje për punën e BE,
sepse ju mungojnë informatat themelore
për procedurat e tyre për sjellje të
vendimeve ose shkaku i mosnjohjes në
drejtim të misionit të tyre, diskreditimi
me mospërdorimin e fakteve.
Në tetor të vitit 2011 Daily Mail
publikoi storje të cilën e publikuan edhe
gazetat Express dhe The Telegraph
për atë se si “Burokratët e BE-së kanë
ndaluar fëmijët më të vegjël se 8 vjet
të fryjnë tullumbace sepse mund të
lëndohen”.
Ky tekst është tipik për raportimin
e rremë britanik për BE i cili është plot
me gabime. Për fillim, ka të bëjë me
“direktivë të re” e cila ishte në formë të
propozim-tekstit. E dyta, “Burokratët”
nuk i bëjnë ligjet e BE-së, Komisioni i
propozon, ndërsa Parlamenti Evropian
dhe Këshilli i BE i miratojnë. Do të thotë
nuk ka “direktivë të re” dhe sigurisht
që nuk do të ketë “ndalesë”, Komisioni
vetëm rekomandon fëmijë më të vegjël
se 8 vjet të jenë në prani të personave
të moshuar kur i fryjnë tullumbacet, që
mos të ngulfaten.
Tërë industrioni i prodhoi këto në
storje të fabrikuara në numër të madh
për frikësimin dhe fjetjen e BE. Në
shkresën e tij, Alister Kembel, ish-shefi
i qeverisë për komunikime nga Partia
Laboriste, për hetimin Livenston tha:
“Në kohëra të ndryshme, lexuesit e
gazetave britanike ndoshta kanë lexuar
se “Evropa” ose “Brukseli” ose “BE”
kanë ndaluar ose dëshirojnë të ndalojnë
kilte, kari, supë prej bizele, letër, djathë,
dyqane, qenin buldog, virshllet, ushtrinë
britanike, emblemën në pasaportën,
vozitës të kamionëve që mbajnë syze,
bukën britanike e tjerë”.
Përfaqësia e Komisionit Evropian në
Britaninë e Madhe madje ka edhe pjesë
të posaçme në ueb faqen e tij të kushtuar për këto euromite. Problemi është se
këto storje lehtë mbahen në mend dhe
së shpejti bëhen pjesë e stenografisë të
udhëheqjes së Brukselit. Dhe siç treguan
shumë hulumtime, zdritja e pohimeve të
dyshimta ose të gënjeshtrave shërben
vetëm për të tërhequr vëmendjen nga e
pavërteta në vend se të zbulojë atë.
Është e vështirë mos të dakordohemi
me pohimin e Gjykatësit Kryesor Livenston kur bëhet fjalë për BE “ka dëshmi të
qarta për raportim të gabuar”. Por, shumica e Britanikëve lajmet e tyre i marrin
nga TV, interneti dhe rrjetet sociale, e jo
prej gazetave. Gjithashtu, shtypi britanik
ka tendencë të teprojë me domethënien
dhe ndikimin e tij.

Detyra e gazetarëve ndaj të drejtës në këtë mjedis është e njëjtë si gjithmonë, t’i
ndajë gënjeshtrat nga faktet, t’i informojnë lexuesit sa është e mundur më mirë dhe
të tentojnë t’i afrohen sa më shumë të vërtetës.
Detyra e gazetarëve ndaj të drejtës
në këtë mjedis është e njëjtë si gjithmonë, t’i ndajë gënjeshtrat nga faktet,
t’i informojnë lexuesit sa është e mundur më mirë dhe të tentojnë t’i afrohen
sa më shumë të vërtetës.
Në vitin 1992, The Sun kanë pasur
3,5 milion lexues. Tani ka më pak se
1,8 milion. Britanikët gjithashtu presin
që gazetat e tyre mos të jenë të sigurt.
Hulumtimi i Euro barometër për vitin
2015 zbuloi se 73% janë përgjigjur se
nuk iu besojnë gazetave, përqindja më
e madhe në BE. Dhe në fund, lidhja
mes pronësisë së mediave dhe ndikimi
politik shpesh herë është e tepruar.
Mail on Sunday prezantoi të dhëna në
favor të opsionit për të mbetur, pa marr
parasysh faktin që pronari i gazetës
është kundërshtar i BE-së. “The Times”
gjithashtu e përkrahi Britaninë të mbesë
në BE pa marr parasysh se e ka pronarin
e njëjtë, Rupert Mardok sikur gazeta
The Sun.
Mbulimi i fushatës për Breksit
shpesh herë ishte e cekët. Por, referendumi do të thoshte vetëm lajme të errëta për gazetarinë cilësore. Pjesë e madhe nga raportimet në Guardian, Times
dhe Financial Times ishin të balancuara,
madje edhe Telegraph i cili në mënyrë
të hapur u angazhonte për Breksit i
publikoi komentet e përkrahësve të
opsionit tjetër. Kryeredaktori i politikës
në Sky News Feizaj Islamgi u lavdërua
në mediat shkaku se i organizoi kryeministrin Dejvid Kameron dhe liderin e
fushatës Majkll Guv në intervistë që
zgjati 20 minuta, për të cilën i është
duhur të hulumtojë dhe një javë.
Referendumi ishte gjithashtu i njohur për zmadhimin e numrit të vendeve
për kontrollim të fakteve dhe analizave
nga pohimet e politikanëve. BBC i kushtoi një pjesë të faqes së vet kontrollimit
të vërtetësisë për fitimin e “fakteve pas

pohimeve në fushatën e referendumit
për BE dhe më gjerë”. Për shembull, e
shqyrtoi pohimin kontrovers të grupit
për mbetje i cili ishte i vendosur në autobusët dhe në bilbordet – “BE-së çdo
javë i paguajmë 350 milion paund”. “Ne
nuk i paguajmë”, shkroi BBC i në mënyrë
të hapur, duke theksuar se paratë që
i fiton Britania e Madhe nga Brukseli
janë 161 milion paund. Edhe përveç të
lidhjeve të ngushta me fushatën për të
mbetur, InFacts gjithashtu krijoi ueb
faqe nëpërmjet të cilës punonte shumë
në zbardhje të miteve që i propagonin
të dyja palët.
Kontrollimi i fakteve u bë proces
i rënd në botë në të cilën politikanët kanë gënjyer aq shumë. Një nga
gënjeshtrat më të mëdha u gjind në
bilbordin e përkrahësve të fushatës
për dalje nga BE, në të cilin “Turqia (me
popullsi afër 76 milion njerëz) i bashkëngjitet BE-së” edhe pse negociatat
sapo mbaruan dhe nuk kishte ekspert i
cili pa marr parasysh a gjendet në Turqi
ose në BE, ka pritur që Turqia do të
anëtarësohet në të ardhmen.
Detyrë e gazetarëve në këtë mjedis është sikur ka qenë gjithmonë – të
ndahen faktet nga gënjeshtrat, t’i
informojnë lexuesit në mënyrë sa më të
sinqertë dhe të tentojnë të afrojnë të
vërtetën. Shpikja ose doktrinat për të
korresponduar me udhëzimet politike
të mediave, siç ndodh shpesh herë gjatë
raportimit për BE-në, paraqet largim ose
mohim i etikës themelore gazetareske.
Gjithashtu, e zvogëlon kufirin mes marrëdhënieve me publikun dhe gazetarinë
me çka ty dyja bëhen të pakuptueshme.
Nëse roli u juaj primar si gazetar është
t’i bindni lexuesit ose shikuesit që të
mbështesin ndonjë qëndrim të caktuar,
pa marr parasysh a janë emigrantët larg
nga Britania e Madhe ose Britania e
Madhe të jetë jashtë BE-së, ju më nuk

jeni gazetarë, sepse atë që e bëni është
komunikim.
Gazetarët në këtë pozitë duhet të
pyetën: “Vallë a e informoj unë publikun
ose jam duke e fshehur të vërtetën, a i
mundësoj publikut vet të sjellë vendime
ose i mbushi me propagandë dhe punoj
në interes të lexuesve dhe shikuesve
të cilët e paguajnë pagën time ose atë
të pronarëve të cilët janë besnik ndaj
aksionarëve?”
Prandaj, si mund të përmirësojnë
gazetarët raportimin për BE-në, që të
jetë më e drejtë, më e sinqertë dhe më
precize?
E para, duhet të kuptoni si funksionon. Nëse nuk e dini dallimin mes
Këshillit Evropian, Këshillit të Evropës
dhe Këshilli i BE-së, atëherë është kohë
të filloni të mësoni.
E dyta, mos pritoni. Nëse një euro
deputet ka mendim për ndonjë çështje,
ajo nuk do të thotë se është qëndrimi i
Parlamentit Evropian. Dhe nëse Komisioni përgatit propozim, ajo nuk do të
thotë se BE ka vendosur.
E treta, maskimi i mendimit dhe
komentit shpesh herë nuk i informon
lexuesit dhe shikuesit. Për atë, mos i
përdorni përshkrimet përbuzëse të përfaqësuesve zyrtarë në BE si “burokrat të
çmendur të Brukselit” dhe tituj të cilët
janë të mirë për pamflete politike, e jo
për lajme gazetareske.
Së fundi, mos gënjeni ose mos ndjeni nevojë për t’i përsëritur gënjeshtrat e
politikanëve që gënjejnë.
Puna e gazetarit është të mbajë
ndikimin, e jo t’i justifikojë ato të cilët
e posedojnë atë. Kjo është çështje
e gënjeshtrës, e jo e prezantimit të
fakteve. Dhe duhet të raportohet në
mënyrë sa më të sinqertë, në mënyrë sa
më njerëzore përkundër grandiozitetit
politik ose marrëdhënieve me publikun.
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LAJMET E RREME

FEJSBUKU DHE PYETJET PËR FAKTET
NË KOHËN PAS TË VËRTETËS
Ejdan Vajt

Në vitin 2016, mediat në mënyrën e vështirë
mësuan se gazetaria është në rrezik nga mbingarkimi me politika armiqësore dhe me revolucionin
e komunikimit i cili e përshpejtoi përhapjen e
gënjeshtrave, dezinformatave dhe pohimeve të
dyshimta.

Sipas shumë vëzhguesve, dy storjet kryesore, Breksit
dhe zgjedhja e Donald Tramp, e sinjalizojnë momentin e
rrezikut për shtypin dhe alarmin për mediat botërore.
Qarkullimi i lirë i gënjeshtrave me qëllim të keq,
mos efektiviteti për kontrollimin e fakteve, rezistenca
ndaj propagandës popullistike, racizmi dhe seksizmi
dhe paraqitja e epokës së ashtuquajtur “post-vërtetë”
paraqesin kontestim të gurr-themelit të gazetarisë etike
se faktet janë të rëndësishme për demokracinë dhe se
njerëzit duan të jenë mirë të informuar në momentet kur
duhet të sjellin vendime të rëndësishme për ndryshime
në jetët e tyre.
Në muajt e fundit të vitit 2016, drejtorët e mediave
dhe gazetarët e njohur, kreatorët e politikave dhe akademikët mediatik habiten dhe nuk dinë të shpjegojnë se
ku është gabimi.
Disa nxituan të fajësojnë teknologjinë dhe prioritetet e fundit të internet gjigantëve si Google, Facebook dhe Twitter për krizën. Tjerët theksojnë dështimet
e tyre, posaçërisht shtypi i gabuar dhe i politizuar dhe
sistemi për transmetim i cili ka mbetur në tullumbace
metropolitane dhe vet pjesa e elitës të establishmentit e
cila nuk është në gjendje të njeh frustrimin dhe shqetë-
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simin e njerëzve dhe komuniteteve.
Por, edhe caktimi i viktimave shumë pak mund të
ndihmojë që të shpjegohet pse edhe pas dëshmive të
shumta, një pjesë e opinionit në Mbretërinë e Bashkuar
dhe në ShBA, nuk i shqetëson ky mashtrim, fanatizmi
dhe paragjykimi i paturpshëm i liderëve të tyre politik.
Ato madje edhe nuk dëgjojnë se çka thonë mejnstrim mediat. Në ShBA, sipas Nieman Lab në Universitetin Harvard, rreth 360 gazeta u bënë thirrje lexuesve
të tyre të votojnë për Hilari Klinton, ndërsa vetëm 11 e
mbështetën Tramp. Nuk kujdesen as për faktet. Sipas
Daniel Dejl, gazetari i Toronto Star, Donald Tramp ka
thënë 20 gënjeshtra në ditë në periudhën mes 15 shatorit dhe ditës së zgjedhjeve.
Nëse opinioni me të vërtetë kujdeset për përhapjen
e gënjeshtrave, atëherë mund të përdorë internetin për
kontrollim të shpejtë të pohimeve të politikanëve dhe
t’i zbulojnë gënjeshtrat e tyre. Në muajt pas referendumit në Britani dhe gjatë muajve të zgjedhjeve brutale
në Amerikë, një pjesë e madhe e vendeve për kontrollimin e fakteve ishin në dispozicion online. Por, sipas
shqyrtimit të detajuar të performancave mediatike gjatë
kohës së zgjedhjes së Tramp i zbatuar nga Guardian dhe
Columbia Journalism Review madje edhe ky lulëzim i
makinave të së vërtetës, kishte ndikim të vogël.
Ajo që është e qartë është se tërmeti i lajmeve në
vitet 2016 jep hapësirë për diskutim për të ardhmen e
demokracisë dhe të ardhmen e gazetarisë.
Shenjat për paralajmërim për krizën komunikuese

ka kohë që kanë filluar me sinjalizim. Në shtator të vitit
2016, në Facebook u paraqit kritikë e ashpër e kryeredaktorit të një gazete norvegjeze për censurën të një
nga fotografive më të njohura nga lufta në Vietnam, që
solli deri në një moment të rrallë të solidaritetit në nivel
global mes shkrimtarëve, gazetarëve, ekspertëve të
mediave dhe aktivistëve për liri të fjalës.
Espen Egil Hansen e ka përdorur ballinën e gazetës
ditore norvegjeze Aftenposten që të publikojë një letër
të hapur për Mark Cukenbergun, themeluesi dhe drejtori ekzekutiv i Facebook në të cilën ai e akuzon kompaninë e tij për keqpërdorim të fuqisë dhe për largimin
e fotografisë e cila ka fituar çmimin Pulicer në të cilën
janë shfaqur fëmijë që janë duke u fshehur nga sulmi me
napalm në Vietnam.
Brenda një dite Facebook e tërhoqi dhe prap e
publikoi fotografinë dhe premtoi se do të diskutojë për
këtë çështje me publikuesit. Edhe pse, kjo paraqiste
rast i izoluar për përdorimin e vetëm një fotografisë, ai
preki një nga nervat më të ndjeshme të gazetarisë në
tërë botën. E theksoi kontroversën e madhe të pushtetit
imperialist të internet-kompanive dhe kërcënimin të
cilin ato e paraqesin ndaj të ardhmes të industrisë së
lajmeve.
Kjo mosmarrëveshje e theksoi shqetësimin në rritje
për atë se si internet gjigantët si Google dhe Facebook janë duke u pasuruar nëpërmjet të përdorimit të
teknologjisë për varfërimin e botimeve tradicionale dhe
mediave. Kritikët thonë se janë bërë të fuqishëm gjatë
përdorimit të lajmeve nëpërmjet të përdorimit të stelt
teknologjisë, pot ato kishin njohuri, kuptim dhe respekt
të vogël për qëllimin publik të gazetarisë.
Me këtë mund të shpjegohet pse në periudhën pas
zgjedhjeve presidenciale në ShBA çështja e lajmeve të
rreme krijoi stuhi në rrethin e mediave. Muaj të tërë
para zgjedhjes së Donald Tramp kritikët e akuzuan Facebook se lejon lajme të rreme dhe storje të përhapen
lirshëm nëpërmjet të newsfeeds.
Kjo madje solli edhe deri në rebelim të brendshëm.
Një grup i të punësuarve në Facebook, sipas The Guardian, ka krijuar grup joformal i cili ka sjellë në pyetje rolin
e kompanisë në kushte të debatit kombëtar të zmadhuar rreth numrit të lajmeve dhe storjeve të rreme në
platformën.
Facebook përdoret nga më shumë se 150 milion amerikanë dhe grupi punues joformal e shkaktoi
deklaratën e Mark Cukerberg në konferencën menjëherë pas zgjedhjeve në të cilën tha se argumenti se
lajmet e rreme në Facebook kanë ndikuar në zgjedhjet
është “ide e çmendur”.
Një i punësuar në deklaratë për ueb faqen BuzzFeed tha: “Kjo nuk është ide e çmendur. Ajo që është
e çmendur është se ai doli dhe e refuzoi faktin, kur ai
din, e dimë edhe ne në kompaninë se lajmet e rreme në
masë të madhe u përhapnin nëpërmjet të platformës
tonë gjatë tërë fushatës zgjedhore”.
Edhe pse ideja se ueb faqet hiper-partiake të cilët
përhapnin lajme dhe informata të rreme ndihmuan
zgjidhjen e Tramp mund të jetë joreale, kompanitë
si Facebook kanë mjete për t’i përjashtuar lajmet e
rreme. Nëse ato janë të gatshme mund të investojnë në
teknologji dhe njerëzit t’i rregullojnë lajmet e tyre në

Facebook, atëherë kanë mundur mos t’i shohin as “storjet me lajme” siç është rasti me “Agjenti i dyshuar i FBI
për rrjedhjen e postës elektronike të Hilari Klinton në
opinion është gjetur i vdekur, bëhet fjalë për vetëvrasje” ose “Papa Francis e tronditi botën, e përkrahu
Donald Tramp për president”.
Problemi në Facebook ka dy aspekte: së pari, refuzon të pranojë se përdorimi i algoritmeve për ndjekje
dhe rregullim i materialit nuk është zëvendësim për
punësimin e njerëzve për rregullim dhe përgatitje të
lajmeve që publikohen dhe e dyta, refuzon të pranojë se
është botues.
Mosmarrëveshja rreth fotografisë nga lufta në
Vietnam zbulon si ende janë të nevojshëm njerëzit të
ndërgjegjshëm që të analizojnë, të përdorin kontekstin
dhe të sjellin gjykime për atë që publikohet. Tërë kjo
golgotë në gazetarinë është e pandershme, jo të gjitha
fotografitë me dhunë janë të dëmshme dhe jo të gjitha
fjalët e urrejtjes janë të papranueshme. Gjithë kjo varet
nga konteksti. Vendimet e redaksive duhet të sillen
nga njerëzit të cilët i kuptojnë gjërat që janë me interes
publik dhe kanë kuptim për suazën e vlerave në të cilët
funksionon gazetaria.
Siç shkruante EMN, kjo suazë e thelbit të etikës, ose
saktësisë, paanshmërisë, njerëzisë, transparencës dhe
përgjegjësisë kontribuon për rregullim të mirë të zgjedhjes editoriale. Makinat mund të bëjnë shumë, por ato
nuk mund të jenë të koordinuar me ekspertizën etike të
gazetarëve.
Cukerberg thotë se rrjeti i tij social është “kompani
teknologjike” dhe “platformë”, por jo edhe botues. Megjithatë, shumë ekspertë të medias nuk pajtohen me atë
konstatim. Ato thonë se ai është bërë “kryeredaktori më
i fuqishëm në botë” për arsye të mirë. Ai e udhëheq biznesin që vlen afër 325 miliardë dollarë, kompania e cila
gjendet në vendin e gjashtë në botë sipas madhësisë.
Goliat në botën e lajmeve në rrjetet sociale. Hulumtimet
e Pew Research Center tregojnë se këto ditë më shumë
se 50% të njerëzve lajmet e tyre i lexojnë në rrjetet
sociale, ndërsa në ShBA janë më shumë se 60%.
Do të ishte mirë Facebook të ndërprenë të mohojë
se është botues dhe të ballafaqohet me përgjegjësinë
e tij si transmetues i lajmeve. Duhet t’i pranojë dhe t’i
praktikojë parimet dhe standardet themelore të gazetarisë dhe lirisë së të shprehurit të cilët me gjenerata të
tëra e udhëzojnë punën e gazetarëve, kryeredaktorëve
dhe botuesve.
Më mirë është të bëjnë këtë, thonë ekspertët dhe të
transmetojnë zërin e kryeredaktorëve të mediave gjatë
sjelljes së vendimeve për atë se si e përdorin platformën
dhe me atë se do të punësojnë staf të redaktorëve të
cilët do të punojnë së bashku me mediat profesionale
në zgjidhje të problemeve që do të paraqiten.
Mungesa e transparencës për mënyrën në të cilën
Facebook dhe rrjetet tjera sociale dhe internet kompanitë punojnë, e vështirësojnë procesin e përgjegjësisë së tyre. Vet procesi i rrjedhjes së dokumenteve
nga ish të punësuarit hedh dritë të keqe mbi punët e
brendshme të kompanisë, siç theksojnë EMN në fillim
të këtij viti.
Me këtë parashtrohet pyetja, kush është përgjegjës
për trajtimin e lajmeve në këtë kompani.
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Problemi i Facebook ka dy aspekte: së pari, refuzon të pranojë
se përdorimi i algoritmeve për
ndjekje dhe redaktim të materialit nuk është zëvendësim për
punësimin e njerëzve për redaktim dhe përgatitje të lajmeve që
publikohen dhe e dyta, refuzon të
pranojë se është botues.
Ajo që është e sigurt është se Facebook është duke
krijuar platformë e cila do të tërheq reklamat. Si duket
nuk ka interes për ndërtim të reputacionit në biznesin e
lajmeve.
Problemi i Facebook ka dy aspekte: së pari, refuzon të
pranojë se përdorimi i algoritmeve për ndjekje dhe redaktim të materialit nuk është zëvendësim për punësimin e
njerëzve për redaktim dhe përgatitje të lajmeve që publikohen dhe e dyta, refuzon të pranojë se është botues.
Kjo është poenta e kryeministrit norvegjez, Erna
Solberg, vet e censuruar nga ana e Facebook për qarkullimin e fotografisë me napalm. Në drejtimin e saj në The
Guardian ajo tha se kompania nuk vepron në mënyrë
transparente dhe ka sjellje të papërgjegjshme. Facebook
bëri “ndryshim të historisë dhe ndryshim të së vërtetës”.
Edhe ajo paralajmëroi për kërcënimin ndaj demokracisë
dhe rrjedhjen e lirë së informatave.
“Algoritmet e Facebook dhe mediat tjerë tashmë e
kufizojnë fushëveprimin e përmbajtjes që shihet në bazë
të parametrave dhe interesave të mëhershme. Me këtë
kufizohet shqyrtimi i storjeve siç duket”, paralajmëroi ajo.
“Ne ballafaqohemi me rrezikun nga krijimi i shoqërive
paralele në të cilët njerëzit nuk janë të vetëdijshëm për
problemet reale me të cilët përballohet bota, ndërsa me
këtë vetëm keqësohet vështrimi redaktues. Siç lëvizim
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drejtë botës gjithnjë më e automatizuar, kjo nuk është
përgjegjësi e cila duhet t’iu lihet makinave”.
Ndryshimi është duke ndodhur, edhe pse me ritëm të
ngadalshëm. Edhe Google edhe Facebook premtuan të
kufizojnë përhapjen e lajmeve të rreme, por mbesin pyetjet
tjera dhe ekziston kontroll të zmadhuar mbi përmbajtjes së
tyre, si pasqyre e fuqisë së tyre të pazëvendësueshme dhe
ndikim mbi distribuimin e lajmeve.
Mbetet brenga e madhe se lajmet e rreme ose lajmet e
gabueshme mund të përhapen si zjarri pyjor nëpër rrjetet
sociale si vërtetim për njëanshmërinë, përdorimin e opsionit “më pëlqen” dhe shpërndarja e miqtë tonë. Kjo përdoret
si element i psikologjisë njerëzore që na detyron të jemi më
tolerant ndaj informatave që nuk janë në pajtim me qëndrimet tona për temat botërore. Analiza e BuzzFeed News
tregoi se 38% nga postimet që shpërndahen në Facebook
nga tre partitë djathtiste përfshijnë “informata të rreme
ose të gabueshme”.
Ky proces është i nxitur nga modeli financiar të cilin e
përdorin Facebook dhe të tjerët. Ndërsa përdoruesi i Facebook nga ShBA vlen katër herë më shumë se përdoruesi
jashtë ShBA-së, ndërsa pjesë e vogël e shumës që paguhet
për klikim në reklamën e shfaqur në ShBA paraqet rënie e
mprehtë e tregut të botuesve të Amerikës, që do të thotë
pasuri për njerëzit e varfër në vend tjetër. Në pjesën perëndimore të Ballkanit, për shembull, sipas BuzzFeedNews,
djem të rinj e gjetën mënyrën më të mirë për të gjeneruar
fokus në lajmet e tyre politike nëpërmjet të përdorimit të
Facebook që t’i targetojnë përkrahësit e Donald Tramp,
ndërsa mënyra më e mirë për të gjeneruar veprimet në
Facebook është të publikohet përmbajtje e rreme ose
sensacionale.
Por, problemi për gazetarët nuk është vetëm rritja e
internet-monstrave dhe ndikimi i teknologjisë. Kriza me të
cilën përballohen është ajo se lajmi në formatin tradicional
u bë jo modern dhe se biznesi mediatik më nuk fiton para
nga lajmet.
Revolucioni në komunikim iu ofron mënyra të
ndryshme njerëzve për qasje deri në informata dhe ato
krijojnë filtra personale për informata që ju pëlqejnë ose
nuk ju pëlqejnë. Afër 150 gazetave që i kontrollojnë lajmet
dhe tregun e reklamave, teknologjia digjitale ju ndryshoi
gjithçka. Ekranet dhe reklamimi i klasifikuar u transferuan
në Internet dhe tani, nuk ka zgjidhje të bindshme për problemin me mbushjen e hapësirave në buxhetet e redaksive.
Në vazhdën e kësaj krize, mediat zvogëluan mbulimin
e tyre editoriale. Mbledhja e lajmeve u bë proces i lidhur
me deskun. Më pak të holla shpenzohen për gazetarinë hulumtuese dhe për investimin në resurset njerëzore, ndërsa
zvogëlohet edhe numri i vendeve të ndershme të punës
dhe trajnimeve.
Si rezultat i kësaj, mediat gjithnjë më shumë e ndjekin
agjendën e elitave politike dhe korporative dhe ekziston
mungesë e gazetarisë e cila ka fuqi të publikojë informatë.
Me këtë mund pjesërisht të shpjegohet pse disa media
mejnstrim nuk janë në kontakt me publikun e tyre.
Si munden mediat të fitojnë besimin e opinionit do të
jetë pyetje kryesore në vitet në vijim, por vetëm për akademikët dhe studentët e maskomunikimeve. Kriza informuese

është ajo që preki themelet e demokracisë. Rritja e
propagandës, fjala e urrejtjes dhe autonomia e politikës
janë plaga ekstreme të cilët i kërcënohen stabilitetit dhe
paqes në ShBA por edhe në pjesët tjera të botës.
Njerëzit nuk kanë hequr dorë nga faktet e bazuara
në komunikimin, por ato janë skeptik për atë si mediat – në internet dhe jashtë internetit, do t’i dërgojnë
porositë e tyre. Në kohë të krizës dhe pasigurisë, ato
u drejtuan kah zërat që i përsërisin shqetësimet dhe
frikësimet e tyre, madje edhe nëse ato janë të ndarë.
Mediat kanë leksione për të mësuar për mavijosjet që i
fituan në vitin 2016, jo vetëm për atë se duhet të jenë
të ndershëm, të drejtë dhe agresivë gjatë mbulimit të
lajmeve për politikë, por edhe asnjëherë mos të humbin
vëmendjen e publikes së tyre.
Në vitet në vijim do të jetë sfidë të ringjallet qëllimi

publik i gazetarisë dhe t’iu ndihmohet mediave që prap
të krijojnë lidhje me qytetarët. Kjo krizë ekzistenciale
kërkon, para së gjithash, gazetarët të drejtohen kah
zanati i tyre i raportimit i cili do të prekë publikun dhe
do të dëgjojë atë që thuhet dhe raportohet në kontekstin.
Zgjidhjet duhet të gjehen në krizën me financimin
për gazetarinë me interes publik. Ajo kërkon vullnet
politik që të investohet në sisteme pluralistike, të hapura të komunikimit. Duhet më shumë të investohet në
informata cilësore dhe aksione kundër urrejtjes, racizmit
dhe mos tolerancës; më shumë resurse për gazetarinë
hulumtuese; lidhje më të madhe me vlerat etike në
udhëheqje dhe drejtim me mediat; dhe duhet më shumë
trajnime për rëndësinë e të tjerëve në lidhje me komunikimet në kuadër të popullsisë në tërësi.

KËSHILLA PËR ZBULIMIN E LAJMEVE TË RREME
Pas zgjedhjeve amerikane, dy internet kompanitë më të mëdha vendosën të luftojnë
kundër lajmeve të rreme. Google thotë se do të ndalojë online reklamimin në ueb faqet
e tyre, ndërsa nga Facebook deklaruan se lajmet e rreme janë shtuar në procedurën në
lidhje me reklamimin në faqet të cilët prezantojnë përmbajtje të rreme ose jo legale. Këto
vendime janë sinjal i qartë se internet publikuesit janë duke u zgjuar para rreziqeve që i
sjellë dezinformomi në internet.
Gazetarët dinë se lajmet e re nuk paraqesin asgjë të re. Raportimi i gabuar, mashtrues,
plotë me gabime gjithmonë ka qenë prezent, por e keqja u zmadhua me zgjimin e teknologjisë e cila ndihmoi të formohet një botë e re e komunikimeve virale dhe konfirmimi
i animit.
Gazetarët duhet të ndjekin disa rregulla themelore që të jenë të sigurt se ato nuk do të
jenë viktima të storjeve të rreme të publikuara në internet. Ja disa këshilla për fillestarët:
• Përdorni ueb faqe për verifikimin e fakteve. Shumica e mediave të njohura tashmë e
kontrollojnë atë që iu vjen në postën e tyre, gazetarët e pavarur dhe mediat e vogla mund
të marrin ndihmë nga online komuniteti i cili është duke u popullarizuar për kontrollimin e fakteve. Për shembull, ueb faqet siç janë factcheck.org në ShBA ose fullfact.org në
Mbretërinë e Bashkuar.
• Keni kujdese në ueb faqet me emra të çuditshme. Emrat e çuditshme të faqeve ose
portaleve që mbarojnë me “.com.co” për shembull, shpesh herë janë versione të rreme të
burimeve të vërteta të lajmeve.
• Kontrolloni fushën e faqes ku shkruan “Për ne”. Nëse nuk ka askush, atëherë është
kohë ta kontrolloni provajderin në Wikipedia.
• Keni kujdes nga storjet që nuk janë të publikuar askund tjetër. Ngjarjet tronditëse, të
turpshme ose befasuese do të kenë edhe burim tjetër. Nëse jo, atëherë janë të dyshimtë.
• Keni kujdese nëse nuk ka autor ose burim. Kjo ndonjëherë është e vërtetuar, por
duhet të shpjegohet. Ndërsa nëse nuk është, atëherë mos besoni.
• Kontrolloni datën. Një nga mashtrimet më të preferuara të lajmeve të rreme është të
ripaketohet një storje e vjetër. Ndoshta e saktë, por storje e vjetër, jashtë kontekstit mund
të jetë jo e vërtetë.
• Së fundi, mbani në mend se ekziston diçka që quhet satirë. Jo të gjithë fanatikët janë
të këqij. Madje mund edhe të jetë e zbavitshme dhe të vijojë nga burime të njohura të
gazetarisë. Për shembull, revista e njohur nga Britania, Private Eye, prezantoi fakte kyçe
si pjesë e hulumtimit gazetaresk së bashku me mashtrimet e zbavitshme të përmbajtjeve,
por u gjind në listën e ueb faqeve me “lajme të rreme”, e cila u dërgua për të parashtruar
panikun dezinformues pas zgjedhjes së Tramp.
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FOTOGRAFI TË REFUGJATËVE
ETIKA E FOTOGRAFISË
Misja Pekel dhe Mod van de Rejt

C

ilët vendime sillen para se të paraqiten fotografitë e refugjatëve dhe viktimave
të luftës në gazetat tona, video dhe fotografitë në kompjuterët tonë, telefonat
celular dhe ekranet televizive? A duhet gazetarët të jenë më kritik gjatë publikimit
të fotografive të tilla? Këto ishin pyetjet që i hetuam në filmin tonë dokumentarë “Deti i
fotografive”.

Më saktë, e shqyrtuam procesin e redaktimit për publikimin e fotografive të Ajlan Kurdi, fëmijës trupi i të
cilës ishte i gjetur në bregun e Bodrumit në Turqi. Kjo dhe fotografitë tjera që përdoren për tregimin e storjeve
për refugjatët dhe emigrantët shkaktoi diskusion në redaksitë nëpër tërë botën, por cilët ishin dilemat me të
cilët ballafaqohen redaktorët dhe gazetarët tjerë dhe çfarë mësuam?
Pyetja e parë dhe më e fuqishme është të publikohet ose jo? Brenda 12 orëve fotografia e Ajlan Kurdi e
fotografuar më 2 shtator të vitit 2015 arriti 20 miliardë shikime nëpërmjet të rrjeteve sociale.
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Ditën e ardhshme ishte pjesë e ballinave të gazetave në
tërë botën. Kriza e emigrantëve e cila deri në atë moment ishte
e shfaqur në numra, tani morri dukje të njeriut me të cilën të
gjithë u lidhën. Politikanët flisnin për këtë fotografi në Kuvendet
kombëtare. Përfaqësuesit dhe kundërshtarët e politikës së butë
për azilin provuan të pranojnë atë si simbol. Megjithatë, publikimi
i saj ishte kontrovers: lexuesit menjëherë pyetën a është normale
të publikohen fotografi nga një viktimë kaq të re.
Mediat ndjenë se duhet të arsyetojnë zgjidhjen e tyre. Komentet e redaksive ishin të numërta në lidhje me këtë proces.
Gazetarët i intervistonin kolegët e tyre për qëndrimin e tyre.
Edhe pse fotografia me shpejtësi të madhe u shpërndante në
Internet, publikimi i saj në mediat tradicionale shkaktoi reagime.
A është e lejuar të botohen fotografi nga një foshnje të vogël
e cila porsa ka vdekur? A nuk bëhet fjalë për shije të keqe nga
aspekti i familjes së fëmijës dhe lexuesit që e lexojnë atë gazetë
në mëngjes? Refugjatët vdesin në deti çdo ditë, prandaj pse të
publikohet kjo fotografi? Këto janë disa nga mendimet e kryeredaktorëve.

Bukuria e tmerrit
Një ditë pasi që fotografia u bë e njohur, Serzh Riçko, drejtori
artistik i revistës Franceze L’Obs vendosi se nuk do ta publikojë.
Për befasi, L’Obs e publikoi në ueb faqen e tyre. “Ky nuk është
vendimi im”, tha Riçko për gazetën holandeze NRC Handelsblad. “Mendoj në dinjitetin e fëmijës. Përveç kësaj, kjo fotografi
nuk do të ndryshojë shumë historinë në çfarë do mënyrë”. Por,
shumë redaktorë e përdorën argumentin e njëjtë për ta arsyetuar
publikimin.
L’Obs kishte qëndrim. Një javë më herët, posta e redaktorëve
ishte e mbushur me fotografi nga shtatë personave të ri, të
mbytur në bregun libian. Shumica e gazetave nuk i publikuan.
Facebook madje edhe e censuroi fotoalbumin të cilin e krijoi
artisti sirian Kaled Barak. Pse tre ditë më vonë, reagimi ishte
krejtësisht i ndryshëm?
Përgjigjja është e lidhur me estetikën. Fotografitë me fëmijët
libiane janë të tmerrshme. Veshjet e tyre janë të shkatërruara.
Trupat e tyre janë të pajetë. Nuk ka dyshim se në çfarë gjendje
janë këto viktima. Si duket, për të treguar ngjarje të tmerrshme,
ju nevojitet pak bukuri. Ironike? Sipas Ajdan Vajt, drejtori i Rrjetit
për gazetari etike, është e qartë se: “Neve na duhen fotografi
estetike, po aq sa na duhet edhe vokabular i mirë gjatë përdorimit të fjalëve”.
Redaktori për fotografi në gazetën holandeze Trouw kështu
e shpjegoi këtë proces: “Para kësaj shikonim vetëm fotografi të
trupave të shkatërruara. Ato thjeshtë nuk tregohen. Fotografia
e Ajlan ishte e para që na detyroi të pyesim veten: a është duke
fjetur ose është i vdekur? Pikërisht për atë konsideronim se është
e logjikshme të publikohet kjo fotografi”. Vendimi i kësaj gazete
është i guximshëm, sepse kjo gazetë nuk preferon të shfaq
vdekje në ballinën e saj. Në vitin 2002, kjo ishte gazeta e vetme
e cila për arsye etike, nuk e publikoi fotografinë e Pim Fortun,
politikanit holandez i cili ishte i vrarë.
Sigurisht që ka pasur arsye të veçanta pse e kanë publikuar
fotografinë e Ajlanit.

Mediat sociale dhe gara për të publikuar
Mediat sociale luajtën rol të rëndësishëm. Prezenca e tyre
ndikoi në sjelljen e vendimeve në zyrat tradicionale të redaktimit. Madje mund të parashtrohet pyetja a i publikuan gazetarët

fotografitë sepse vet ashtu dëshironin ose sepse kanë ndjetë
shtypje. Për Le Monde fotografitë e Ajlan erdhën vonë për t’u
botuar atë ditë. Ato ishin të publikuar një ditë më vonë. Nikolas Himinez, kryeredaktori për fotografi tha: “Gjatë mbrëmjes,
fotografitë u bënë lajmë kryesor. I shikoja... tërë ditën në rrjetet
sociale. Gjithashtu i shikoja edhe te miqtë edhe të familja deri në
atë masë që nuk ishte e mundur t’i injoroj”.
Mediat sociale gjithashtu ishin faktor kyç në Trouw. Redaktorët e fotografisë i vërejtën fotografitë qysh në fazën e hershme,
por i lan anash. Kur kolegët treguan se njerëzit vazhdimisht janë
duke i publikuar në Twitter, redaktorët e fotografisë ishin të
bindur se nuk mund t’i injorojnë edhe më tutje. Pas diskutimit
me kryeredaktorin, Ajlan u vendos në ballinën, fotografia ishte e
përshkruar me informata për djalin dhe për udhëtimin e tij duke
theksuar se këto janë fotografi virale. Për kryeredaktorin, teksti
ishte kushti themelor për publikimin. Shërbente për t’i dhënë
kontekst lexuesit.
Për gazetën holandeze Het Algemen Dagblad, mungesa e
kontekstit dhe informatat në sfond nuk ishin arsye për të publikuar fotografinë atë ditë kur u paraqit në internet. Sipas kryeredaktorit Kristian Rjesjink: “Shtypja e gazetës është e ndryshme
nga online informatat. Është më kompetitive dhe i duhet më
shumë kontekst”. Por, kur fotografitë u përhapën, Rjesjink ndjeu
nevojë të kërkojë falje lexuesve të tyre. Dhe në fund, në gazetën
kanë ndjerë nevojë për të publikuar fotografitë.
Në retrospektivë, për disa redaksi është fakt se u shpërndanin fotografitë, që u vërtetua me publikimin e tyre online. Jo
vetëm fotografitë, por u bë lajm edhe vet nevoja për t’i shpërndarë ato, që rezultoi me faktin se disa kryeredaktor i lan anash
qëndrimet e tyre etike.

Balancimi i interesave
Fakti që fotografia është virale nuk i çliron gazetarët nga
zgjedhja etike. Por, deri në çfarë shkalle imperativët gazetareske
rrënojnë para interesave, siç janë privatësia e lëndës ose respekti
i anëtarëve të familjes? Amol Raxhan, redaktor në gazetën nga
Londra The Independent, shkroi për aspektet e ndryshme të
cilët janë diskutuar në redaksionin e tij. Megjithatë, interesat
gazetareske kanë dominuar: “Ishte një tronditje për tërë botën,
të përmirësojë politikën për refugjatët dhe të bën shtypje mbi
kryeministrin sjellja e të cilit në lidhje me këtë çështje ishte e
turpshme”.
Tronditja e publikut mund të konsiderohet si një nga detyrat
e gazetarisë, por ekzistojnë kufi, siç mund të sillet përfundim nga
vendimi për Presserat, organizata e pavarur austriake e formuar
nga mediat e shkruara për pyetje hulumtuese gazetareske. Më 27
gusht të vitit 2015, pesë ditë para se të gjejnë Ajlanin, në kamion
janë gjetur 71 person. Incidenti ishte lajm i madh. Por, kishte një
problem: nuk kishte fotografi që do ta tregojnë lajmin ashtu si
duhet, kishte fotografi vetëm nga policët. “Fjalët duhet ta tregojnë lajmin”, siç bëri edhe Fiona Shilds, redaktore për fotografi në
Guardian. Ashtu edhe ishte, deri sa Die Neue Kronen Zeitung,
gazeta më e madhe austriake nuk publikoi fotografi të pa censuruar të trupave të vdekur. Presserat vendosi se fotografitë janë
në kundërshtim me kodet etike. Trupat janë treguar në pozitë me
të cilën gazeta nuk e ka respektuar dinjitetin e të vdekurve.
Publikimi sjellë edhe përgjegjësi. Kjo u bë e qartë kur gazeta
holandeze De Volkskrant publikoi artikull për terrorizmin. Në
ballinën e saj gazeta publikoi fotografi të njeriut me prejardhje
nga Lindja e Mesme duke vozitur veturë i cili është i ndaluar nga
policia ushtarake në aeroportin Shripholl. Në tekstin integral
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ishte e shkruar: “A është Shripholl ende i sigurt?” Pasi që e vërejti
këtë, subjekti deklaronte se ka qenë padrejtësisht i lidhur me terrorizmin mysliman. AI është ankuar në redaksinë dhe ka ngritur
padi kundër tyre.
Sipas kryeredaktorit të De Volkskrant Filip Remark, fotografia
vetëm e ilustronte sigurinë dhe kontrollet më të rrepta, që do të
thotë se njerëzit që duken si mysliman sigurisht do të kontrollohen. Ai deklaroi se njeriu në atë fotografi paraqet vetëm një
udhëtar i rastit, e jo i dyshuar.
Por, gjyqtari vendosi se kombinimi i fotografisë dhe tekstit
paraqesin shkelje të privatësisë. Jepet përshtypje se njeriu në
fotografinë është disi i lidhur me sigurinë e Shripholl. Kompensimi financiar ishte i justifikuar.
Ky rast tregon se gazetarët duhet të mendojnë për implikimet
për atë që e publikojnë. Në rastin me fotografi, gjithashtu do të
thotë të mendohet për pasojat mbi njerëzve që janë të shfaqur
në to.

Rëndësia e kontekstit
Sipas Von Valas, ish redaktori për fotografi në Al Jazeera,
është e rëndësishme të shikohet në të kaluarën e fotografisë
në të cilën janë treguar refugjatë. “Storjet e tyre nuk mbarojnë
aty ku është bërë fotografia. Për atë e kam me rëndësi të kërkoj
fotografi që do të ndihmojnë të promovohet dinjiteti i subjekteve
madje edhe jashtë fotografisë”. Por, është pyetje a mund të merren parasysh të gjitha pasojat nga publikimi i fotografisë.
Ajlan, për shembull u bë simbol të cilin e përdornin politikanët, artistët dhe aktivistët. Fotografia e tij u shfrytëzua për
përkrahje të mendimeve dhe qëndrimeve të ndryshme. “Të
gjithë luftojnë për fotografitë ikonike. Dhe më në fund ato,
ndoshta edhe e humbin domethënien origjinale. Kjo është e
njëjtë sikur njerëzit që ecin përreth me fanella që përmbajnë simbolin e Çegevarës, në vend se të kuptohet kush ishte Çegevara”,
thotë Piter Boukaert, Drejtor për raste urgjente në Human Rights
Watch dhe një nga njerëzit e parë që e shpërndau fotografinë me
Ajlanin në rrjetet sociale.
Familja Ajlan ishte viktimë e luftës me fotografitë e njohura, tha Boukaert. Babai, Abdulla Kurdi ishte i pari që kuptoi sa
simbol i fuqishëm është bërë djali i tij. Ai u bë peng i politikës dhe
pushteti turk e ftoi të takohet me Presidentin Erdogan, si dhe
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Kurdët nga Iraki dhe rebelët në Siri në luftën kundër ISIS. Abdulla
madje e shikoi djalin e tij të vdekur në transparente dhe afishe të
ndryshme. A e parashikuan këtë gazetarët?
Ato duhet të jenë të vetëdijshëm për pasojat nga përdorimi
i fotografisë së Ajlanit? A do të ndihmonte nëse nga fillimi ekzistonin më shumë informata në lidhje me udhëtimin dhe familjen e
Ajlanit?
Fotografia e djalit pesë vjeçare i traumatizuar dhe i mbuluar
me pluhur, Oman Daknesh, e bërë në ambulanten pas bombardimit në Alepo, stimuloi pyetje të ngjashme. Sikur Ajlani, edhe
kjo fotografi u bë virale, dhe më pas shumë gazeta vendosën ta
publikojnë. Dhe njëjtë sikur në rastin me Ajlanin, kishte shumë
domethënie dhe qëndrime në lidhje me fotografinë. Ekzistonin
edhe thashetheme se Mahmud Raslan, i cili e ka bërë këtë fotografi në fakt ka qenë përkrahës i bombarduesve vetëvrasës.
Ajo që mund të jetë e rëndësishme është se fotografia nuk
ishte e publikuar nga Agjencioni i pavarur gazetaresk siç ishte
në rastin me fotografin e Ajlanit, por nga Alepo Media Center:
një grup aktivistësh që raportojnë për krimet e qeverisë siriane.
Madje edhe pse është e pamundur për gazetarët perëndimor
të raportojnë nga Alepo, përdorimi i materialit të tillë është
mënyra e vetme që të tregohet se çfarë është duke ndodhur me
të vërtetë, ndërsa fotografia e cila është e bërë nga aktivistët
e dobëson autoritetin e tyre. Me hulumtimin e autoritetit të
fotoreporterit, vet fotografia gjithashtu vëhet në pyetje.
Prap, konteksti vendos si ta vlerësojmë fotografinë, kontekstin të cilin, në epokën digjitale duhet ta rishqyrtojmë. Por,
puna e gazetarit nuk ndërpret atëherë kur bëhet dhe publikohet
fotografia. Po kaq e rëndësishme është të sigurohet kontekst.
Redaksitë duhet të pyesin veten ka ose nuk ka mjaftë informata
që të përshkruajnë atë që shihet në fotografinë?
Deri në çfarë shkalle interesat gazetareske mbi peshojnë para
interesave tjerë, siç janë privatësia dhe dinjiteti i personave të
portretuar dhe familjeve të tyre?
A është i justifikuar publikimi i fotografisë së ndjeshme vetëm
sepse është tërheqëse në dukje? Në rastet sikur të përmendurit
më lartë, posaçërisht e rëndësishme është gazetarët të mbahen
në faktet dhe të japin informata themelore. Gjithashtu, gazetarët duhet të pyetën pse ato publikojnë fotografi të caktuara.
Fotografia e cila është virale nuk na liron nga përzgjedhja etike.

PESË UDHËZIME
PËR RAPORTIMIN
PËR MIGRANTËT

1 FAKTE, E JO

PARAGJYKIME

A është i saktë raportimi jonë, inkluziv dhe i
bazuar në fakte?
A veprojmë pavarësisht nga narrativët të
cilët dalin nga politika dhe emocionet, jo nga
faktet?
A jemi të drejtë dhe transparent gjatë
raportimit për ndikimin e migracionit ndaj
bashkësive?

2 MËSONI LIGJIN

3 TREGONI NJERËZINË

Azilkërkues? Refugjatë? Viktimë e tregtisë me
njerëz? Punëtor-emigrant?
A jemi duke përdorur terme të gabueshme
për emigrantët? A i kuptojmë dhe a i përdorim në
mënyrë të drejtë definicionet për emigrantët dhe a
e informojmë publikun tonë çfarë të drejta iu takojnë emigrantëve sipas legjislatives ndërkombëtare,
rajonale dhe kombëtare?

Njerëzia është në qendër të gazetarisë etike. Por, ne duhet t’i kontrollojmë
emocionet tona, t’i shmangemi viktimizimit,
thjeshtësimit të tepruar të mbulimi në kontekst më të ngushtë humanitarë i cili nuk
mbanë llogari për pikturën e madhe.

4 FLITNI NË EMËRIN E
TË GJITHËVE

A i kemi zërat e emigrantëve? A i dëgjojmë
bashkësitë të cilët kalojnë ose bashkohen? Pyetni
veten çfarë janë me të vërtetë përfaqësuesit e vet
emëruar të bashkësisë dhe të emigrantëve.

5 KUNDËRSHTONI
URREJTJEN

A e kemi shmangur ekstremizmin? A
kemi mjaftë kohë të vlerësojmë a mund të
sjellin urrejtje përmbajtjet e dhimbshme për
emigrantët ose ato të cilët duan ta kufizojnë
migrimin? Fjalët si “valë” dhe “përmbytje”
duhet të përdorën me shumë kujdese, si dhe
pa përdorim diskriminues të “racizmit” dhe
“ksenofobisë”.
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BURIMI PERFEKT
Edvard Snouden, roli i modelit
të bilbilfryrësve dhe gazetarëve
Even Makaskil

A

i ishte i ulur në dhomën e ngushtë në hotel në Hong Kong. Herët në mëngjes
krevati i tij ishte i prishur, ndërsa mbeturinat nga darka në një anë të tavolinës. Ai ishte Edvard Snouden dhe u tregua si burim perfekt.

Dokumentet më të mira sekrete që i publikoi ish oficeri në shërbimin sekret të Amerikës u bënë një nga
storjet më të njohura të dekadës. Ishte e qartë se janë në interes publik dhe filloi debati për shkallën e vështrimit të ShBA-së dhe qeverisë britanike. Dhe solli deri në ndryshime ligjore në ShBA, në vitin 2015 Akti
për Liri me të cilin u shkurtua, edhe pse në mënyrë modeste, pjesa më e madhe nga koleksioni i të dhënave
telefonike në Amerikë.
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Kjo storje fitoi shumë çmime gazetareske, duke përfshirë edhe çmimin e
Pulicerit. Tregimi për epokën digjitale,
shërbeu si inspirim për disa drama në
Londër dhe Nju Jork, filmi dokumentar
që fitoi çmimin Oskar, ndërsa edhe
filmi nga Holivudi që u publikoi vitin e
kaluar. Ajo që ndihmoi Snouden të jetë
burim perfekt është se ai ka motivim
për vetë shkatërrim i cili nuk është i
motivuar as nga paratë e as nga fama.
Ishte vështirë për qeveritë e ShBAsë dhe Britanisë të demonizojnë atë.
Është lehtë të diskreditohen burime të
cilët janë të pranueshëm, politikisht të
motivuar dhe janë në kërkesë të parave
ose janë të pakënaqur.
Ajo që u tregua si skenar për burim
perfekt sipas tij është se ai tani është
më i lumtur se sa që priste gjatë takimit
në Hong Kong. Ai gëzon liri relative në
Moskë; nuk është jetë perfektë, por
është vend i sigurt për dallim nga burgu
shumë vjetor që e pret në Amerikë.
Do të thotë gjithçka është në rregull? Jo. Ai nuk ndjehej si burim i përsosur në atë kohë. I rrethuar në dhomën
e tij të hotelit Mira, në prani të regjisorëve dhe gazetares Laura Pojtras,
kolumnisti i Guardian Glen Grinvald
dhe unë. Kishte pasiguri të madhe. Nuk
ekziston definicion për punën e burimeve. Secili është i ndryshëm. Snouden
ishte i ndryshëm, një përvojë të cilën
nuk e kisha përjetuar më herët. Ka
disa gjëra, të cilët pas retrospektivës u
treguan si jo të mira.
Lexoni në cilin do libër për gazetari
ose doracakë për lidhjen mes gazetarëve dhe burimeve të tyre, dy pika
kryesore gjithmonë ceken. E para është
se gazetarët kanë obligim ta mbrojnë
anonimitetin e burimit. E dyta është se
duhet t’i mbrojnë informatat konfidenciale ose të dhënat që i siguron burimi.
Por, realiteti, siç ishte në hotelin Mira,
shpesh herë është shumë më i komplikuar dhe kërkon shumë më shumë
kushte se sa këto dy.
Në takimin e parë me Snouden,
prioriteti ishte të caktohet se ai është
me të vërtet njeriu i cili thotë se është.
Kuptohet, disa pyetje diskrete do të
ndihmojnë për caktimin e identitetit.
Por, atë nuk ishim në gjendje ta bëjmë.
U mbështetëm në intervistën e tij. Ai
tingëllonte si njeri i sinqertë, i sigurt
dhe dokumentet dukeshin si të vërteta.
Shumë gjëra i bëmë sipas instinktit. Por
në fund, u binda se dokumentet janë
të vërteta, kur disa orë para publikimit
Shtëpia e bardhë konfirmoi se dokumenti i parë është i vërtet.
Dokumentet me sekrete të rëndësishme rrjedhën nga ish oficeri i inteligjencës amerikane dhe u bënë pjesë e

një nga storjeve më të mëdha të kësaj
dekade... Ajo që ndihmoi që Snouden të
jetë burim perfekt është ajo se ai kishte
motivim vetë shkatërrues i cili nuk ishte
i nxitur as nga paratë e as nga popullariteti.
Pyetja më e madhe dhe më e
pakëndshme kur punohet me burime
zakonisht është anonimiteti. Një burim
mund të jetë shërbëtori i disponuar për
marrëdhënie me publikun i cili do të ofrojë më shumë informata nga ai që është
i autorizuar ose i ndonjë i punësuar i cili
ka hyrë thellë në suazat e një organizate
dhe ka bërë shkelje. Në dy rastet, ato
mund të t’i humbin vendet e punës nëse
identifikohen. Ekzistojnë edhe tregime
tjerë të cilët janë më të rrezikshme për
burimin me gjasa për burg ose madje
edhe humbje të jetës.
Ekzistojnë edhe tjerë, motive
më pak parimore për rrjedhjen, ndoshta keqdashje personale ose përparësi
politike që mund të jenë shumë të pakëndshme. Një nga ekipet në fushatën
gjatë kohës së nominimit presidencial të
Demokratëve gjatë zgjedhjes mes kandidatëve Obama dhe Klinton në vitin 2008
më ofruan storje negative për kandidatin e palës oponentë. Kërkuan anonimitet. I refuzova, pjesërisht për arsye se
storja nuk tingëllonte si e sigurt dhe
pjesërisht sepse ndjeja se bëhet fjalë për
përdorim të parregullt të mundësisë.

Kisha ngjarje të ngjashme, dhjetë
vite më parë, si pjesë e stafit të Guardian
e cila e shkarkoi ministrinë në Britaninë
e Madhe. Edhe ajo ishte politikisht e
motivuar. Por, dallimi është në atë se
storja në Britaninë e madhe dukeshte se
është me interes publik. Ky është dallim
thelbësor.
As nuk u bë fjalë për çështjen
e anonimitetit në rastin e Snoudenit.
Biseduam për këtë gjë me të, por ai qysh
në fillim tha se do të identifikohet në
disa pika. Madje edhe nëse dëshironte
të mbet anonim, kjo gjë ishte praktikisht
e pamundur. Ai la gjurmë pas vetes, për
të cilët nuk ishte e nevojshme shumë
kohë që të zbulohen.
Ajo që na duheshte në javën e parë
ishte sigurimi. Kjo për mua do të thoshte
kalim në botën e sigurisë digjitale
dhe në enkriptimin. Nëse Snouden ka
trashëgimi të vazhdueshme e cila është
jashtë debatit për vështrim përkundër
privatësisë, atëherë ajo është ndërgjegje
më e madhe e opinionit, posaçërisht e
gazetarëve për sigurinë e komunikimit.
Gazetarët gjithnjë e më shumë përdorin
komunikimin e enkriptuar.
Vitin e kaluar bëra storje për
rastin e dyshimtë për spiunimin industrial nga ana e Kinës në Mbretërinë e
Bashkuar. Unë komunikoja me burimin
nëpërmjet të bisedës të enkriptuar nga
fillimi e deri në fund, duke zhvilluar

Dokumentet me sekrete të rëndësishme rrjedhën nga ish oficeri i inteligjencës amerikane dhe u
bënë pjesë e një nga storjeve më të mëdha të kësaj
dekade... Ajo që ndihmoi që Snouden të jetë burim
perfekt është ajo se ai kishte motivim vetë shkatërrues i cili nuk ishte i nxitur as nga paratë e as nga
popullariteti.
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vetëm me një takim. Nuk kishte thirrje telefonike dhe porosi elektronike.
Burimi mbeti anonim.
Pasi që burimi i dorëzon dokumentet, kush është pronari, gazetari ose
burimi? Mund të jetë situatë e ndërlikuar. Me Snoudenin nuk ishte lehtë.
Ai tha se të gjithë dokumentet iu ka
dorëzuar gazetarëve në Hong Kong dhe
më nuk ka qasje në to. Gazetarët është
duhur të vendosin cila është storja, tha
ai. Ne nuk do t’ia dorëzojmë qeverisë
amerikane ose britanike, madje edhe
nëse e gjykojnë Snoudenin në ShBA,
dokumentet do të mund të përdoren
kundër tij.
Për atë që pendohem në rastin me
Snoudenin është ajo se çfarë ndodhi
pasi që ai u largua nga hoteli mira dhe
filloi të fshehët. Unë gjithmonë besoja
se obligimi gazetaresk ndaj burimit
është shumë më tepër se sigurim i
anonimitetit dhe mbrojtje e dokumenteve. Ekziston edhe detyrë për
përkujdesje.
Disa ditë pasi që u njoftova me
Snoudenin, Laura Pojtras më pyeti çfarë
planifikoj të bëj, nëse kush do që të jetë,
madje edhe Guardian që t’i ndihmojë,
do ta shpallë emrin e tij. Nuk mendova
shumë për këtë gjë dhe nuk kisha ide
çfarë të bëj në lidhje me atë. Guardian
nuk paguajnë për storjet shkaku i rrezikut se informatat të cilët iu janë dhënë
gazetarëve do të shënohen nëse janë
para, pa marrë parasysh sa të pafajshëm
duken, siç është rasti me llogaritë për

hotel ose shpenzimet juridike. Nëse
paratë janë dhënë, atëherë mund të
akuzohemi për ndihmë të personit që
kërkohet. Asnjëherë nuk dëshiroja të
shkoj në burg, por gjithmonë e pranoja
atë fakt si rrezik profesional. Guardian
në fund vendosi të ndihmojë me llogaritë për hotelin dhe shpenzimet juridike,
nëse ka nevojë. Në atë kohë, është
supozuar se do të mbesë në Hong Kong
dhe do të luftojë kundër ekstradimit.
Në atë moment themeluesi i Vikiliks
Xhulijan Asanzh, i cili ishte i përzier në
këtë ngjarje, intervenoi. Ai dërgoi kolegen nga Vikiliks, Sara Harison në Hong
Kong dhe ajo ndihmoi të organizohet
fluturimi i cili mbaroi para kohës në
Rusi. Kjo u tregua si zgjidhja më e mirë:
ai ishte vendi ku Snouden do të jetë
i mbrojtur nga ShBA, së paku për një
kohë të caktuar.
Ekziston rreziku gazetarët të
bëhen të afërt me burimet, të humbin
objektivitetin dhe të bëhen avokatë
të tyre. Kur shkruaja në Guardian për
Snouden tentoja të mbajë objektivitetin, i cili për mua do të thotë të jam e
drejtë ndaj të gjitha palët, aq sa është e
mundur. Por, qysh nga ditët e para kur
e njoftova isha e bindur se baraspesha
mes vështrimit dhe privatësisë është e
tepërt në favor të vështrimit. Për deri
sa Snouden gjendet në Rusi dhe deri sa
funksionoj si gazetare, do të përpiqem
që t’i lejohet të migrojë në Evropën
Perëndimore, si opsion më i sigurt nga
kthimi në ShBA, edhe pse gjasat për

këtë gjë janë të vogla.
Gjithmonë jam përpjekur t’i trajtoj burimet sa mundet më ndershëm.
Kam qenë e sinqertë me to aq sa kam
mundur, t’i informoj për çdo hap deri në
publikimin.
Disa nga storjet me të cilët krenohem janë ato të cilët nuk i kam publikuar. Unë disa herë kam paralajmëruar
një çift që punonte në Siri për një grup
ilegal i opozitës, edhe atë shumë kohë
para se të paraqitet si luftë qytetare, se i
rrezikojnë jetët e tyre dhe jetën e vajzës
së tyre nëse publikohet storja e tyre.
Para publikimit, kur storja ishte gati për
publikim, ato u paraqitën në telefon
dhe më informuan se kanë ndryshuar
mendimin dhe kanë vendosur mos ta
publikojnë atë. E ndërpreva publikimin.
Unë gjithmonë shpresoj se një
burim në fund do të ndjen se ai ose ajo
janë të trajtuar në mënyrë të drejtë dhe
nuk do të heqin dorë duke menduar se
kanë bërë gabim që i kanë kyçur mediat.
E intervistova Snoudenin disa herë pas
Hong Kongut, duke përfshirë edhe dy
intervista në Moskë dhe e pyeta a mendon ai se Guardian e ka trajtuar mirë. Ai
gjithmonë tregonte dyshime, që thotë
se kemi mundur të bëjmë më shumë
dhe ta mbështesim më fuqishëm kur u
paraqit në opinion, por në fund tha se
mendon se Guardian e ka trajtuar mirë.
Unë do të pajtohem me atë qëndrim.
Ekziston rrezik gazetarët të afrohen
shumë me burimin, të humbin objektivitetin dhe të bëhen avokatë të tyre.

Ekziston rrezik gazetarët të afrohen shumë me
burimin, të humbin objektivitetin dhe të bëhen
avokatë të tyre.
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RREGULLAT THEMELORE ETIKE
PËR SJELLJE ME BURIMIN
Ejdan Vajt

Gazetaria e mirë është po aq e mirë sa që janë
të mirë burimet tona të informatave. Shumica e
burimeve janë personale, shumë prej tyre janë
zyrtare, ndërsa disa janë bilbilfryrës anonim.
Të gjithë ato së bashku iu sigurojnë gazetarëve
burim të energjisë për tregtinë e tyre – informata
të sigurta, të sakta dhe të vërteta.
Gazetarët duhet të jenë sa është e mundur më
transparentë gjatë raporteve të tyre me burimet.
Mediat kanë fuqi të madhe dhe njerëzit mund të
jenë të ngazëllyer kur iu drejtohet gazetari duke
mos i kuptuar deri në fund rreziqet për jetën e
tyre dhe të tjerëve, kur i zbulon opinioni. Kjo
posaçërisht ka të bëjë me njerëzit të cilëve iu
kanë ndodhur katastrofa humanistike, lufta ose
ngjarje të tjera traumatike.
Gazetarët duhet të vlerësojnë cenueshmërinë
e burimeve, si dhe vlerën e tyre si burime të informatave. Ato duhet ta shpjegojnë procesin gazetaresk dhe arsyen pse shkruajnë për atë temë.
Ato nuk duhet të përdorin mashtrime në
komunikimin me burimet, përveç në rrethana të
jashtëzakonshme.
Disa nga pyetjet që do t’i parashtrojë gazetari
etik gjatë krijimit të raporteve të mira me burimin
janë këto:
• A ia shpjegova burimit tim bazën e raporteve
tona dhe a jam transparent në lidhje me qëllimet
e mia?
• A jam kujdesur për mbrojtje të burimit, për

shembull nëse ato janë të rinj ose persona që
gjenden në rrethana të vështira për t’u vërtetuar
se a janë të vetëdijshëm për pasojat e mundshme
nga publikimi i informatave që i japin?
• A jam i bindur se burimi plotësisht i kupton
kushtet e intervistës tonë dhe çfarë mendoj kut
them se “nuk jam duke incizuar”?
• Nëse burimi kërkon kushte të caktuara para
se të flet në intervistë, cilët janë kufijtë e mia?
• A do të paguaj për shpenzimet e burimit në
lidhje me intervistën? Cilët shpenzime mund të
paguhen?
• A do të pajtohem të siguroj mbrojtje juridike?
Është shumë e rëndësishme gazetarët t’i bindin burimet se identiteti i tyre do të jetë i mbrojtur. Por, shpesh herë është më lehtë të thuhet se
sa të bëhet. Mbrojtja e burimeve më së miri njihet
në të drejtën ndërkombëtare si parim kryesorë
për mbështetje të lirisë së shtypit. Posaçërisht
është e pranuar nga Kombet e Bashkuara dhe
Këshilli i Evropës.
Gazetarët dhe mediat duhet të krijojnë udhëzime dhe rregulla të brendshme të cilët do të
ndihmojnë për mbrojtjen e burimeve. Gazetarët
mund të kenë dobi nga klauzola në kontratat e
tyre ose kontratat në të cilat qartë theksohen
detyrat dhe obligimet e tyre. Radiot kombëtare
publike në Shtetet e Bashkuara kanë klauzolë
në udhëzimet e tyre e cila thotë: “Gazetarët nuk
guxojnë të transmetojnë shënime, audio ose
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materiale të punës nga storjet e tyre, as të tregojnë
informata të cilët i kanë vërejtur gjatë aktiviteteve
të qeveritarëve ose palëve të përfshira në proceset
gjyqësore. Nëse ato materiale ose informata kërkohen nga ndonjë proces juridik ose administrativ,
atëherë kjo duhet të paraqitet në kompaninë”.
Kur ballafaqohen me vendimin të tregojnë ose
mos të tregojnë në këto rrethana, gazetarët duhet
të mendojnë për ndikimin e veprimeve të tyre dhe
t’i parashtrojnë vetes disa pyetje serioze:
• Kush do të përfiton nëse ky burim zbulohet?
• Kush do të vuan dhe kush do të humbasë?
• A do të shpëtojë nga drejtësia personi i fuqishëm që është fajtorë për neglizhencë?
• A ndodh kështu edhe kur policia dhe organet
tjera hetimore me të vërtetë nuk janë në gjendje t’i
sigurojnë informatat e duhura?
• A do të komprometohet puna e gazetarëve
tjerë dhe medias me zbulimin e informatave?
• A do të mbrohet interesi publik ose jo nëpërmjet të këtij bashkëpunimi?
Së fundi, gazetarët duhet të sjellin vendime në
bazë të ndërgjegjes dhe përgjegjësisë së tyre, por
zbulimi i burimit të informatave asnjëherë nuk guxon të kuptohet në mënyrë jo serioze.

Mos u afroni shumë me burimin
Ndonjëherë gazetarët bëjnë gabim me atë se
janë tejet të afërt me burimin e tyre. Ato ndonjëherë kanë marrëdhënie të mira të cilat nuk janë të
qarta dhe lehtë mund të ndikojnë në bazën etike të
punës së tyre. Burimet e fuqishme kanë agjendën e
tyre dhe pranojnë gjithçka që tejkalon kufijtë etike,
duke mos konsideruar se me atë komprometojnë
pavarësinë e redaksisë.
Për shembull, New York Times dhe mediat tjera
të mëdha në ShBA në masë të madhe u kritikuan
para invazionit në Irak në vitin 2003 sepse shumë
janë mbështetur në burime anonime të informatave
në qeverinë. Mbulimi mediatik ishte i penguar edhe
përkrah të numrit të madh të provave për keqpërdorimin flagrant i të dhënave nga ana e qeverisë.
Përfaqësues kryesor ishte gazetarja e “New York
Times” Xhudit Miler, e cila krijonte storje në vitet
2001 dhe 2002 për qeverinë e Sadam Husein në
Irak në bazë të informatave të rreme të dërguara
nga burime anonime. Ajo i ka pranuar duke mos
parashtruar pyetje për informatat e dyshimta për
armët për shkatërrim në masë në Irak nga burime
anonime, duke përfshirë edhe disa nga Shtëpia e
Bardhë e presidentit Bush para invazionit të ShBAsë në vitin 2003.

Shqyrtim i përmbajtjes të burimit
Pyetja kush e kontrollon storjen – burimi ose
reporteri paraqitet gjithmonë kur nevojitet leje për
kopjim nga personi në pozitë dhe personit të fuqishëm ose nga burimet personalisht. Kjo ishte pika
e mospajtimit mes themeluesit të Vikiliksit Xhulijan
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Asanzh dhe disa media të mëdha në lidhje me përballimin me dokumentet e publikuara.
Në shumë shtete politikanët udhëheqës dhe ekspertët e tyre të spinit, thjeshtë refuzojnë intervista
ekskluzive përveç nëse ato mund të nënshkruhen
në versionin final. Në Gjermani, kjo është praktikë
e pranuar, madje edhe në suaza të elitës gazetareske, gazetarët t’i dërgojnë citatet që planifikojnë t’i
përdorin deri te politikanët dhe personave të tjerë
publik, edhe pse shumë gazetarë thonë se vazhdojnë me këtë praktikë vetëm për shkak të kontrollimit
të fakteve dhe saktësisë të numrave.
Duke marr parasysh këto kushte, gazetarët
duhet të pyetën:
• A ekzistojnë përfitime potenciale për saktësinë
e storjes nëse iu lejohet burimeve të shikojnë pjesë
ose tërë tekstin para se të publikohet? Posaçërisht
nëse ekzistojnë aspekte teknike të cilët mund të
karakterizohen si të gabueshme?
• Gjatë asaj a ekzistojnë kurthe të mundshme?
A do të jetë burimi i përgjegjshëm për atë që do të
jetë e dëmshme në storjen ose për të tjerët që do të
jenë të përfshirë?
• Nëse burimi dëshiron të ndryshojë diçka në
storjen, si për shembull ndonjë citat, si do të reagoj?

Burime anonime
Anonimiteti është e drejtë të cilën duhet ta
gëzojnë ato të cilët kanë nevojë për të dhe nuk
duhet t’i mundësohet secilit që e kërkon këtë të drejtë. Njerëzit të cilët mund të humbin punën shkaku
i raportimit ose fëmijë të vegjël ose gra që janë
viktima të dhunës dhe grupe të tjera vulnerabile dhe
personave në rrezik, kuptohet se kanë të drejtë të
gëzojnë këtë të drejtë, por anonimiteti nuk është
privilegj për njerëzit që e kërkojnë atë dhe vet kanë
përfitime nga fakti se identiteti i tyre do të mbesë
sekret.
Gazetarët duhet të pyesin veten:
• Cili është motivimi i mundshëm për kërkesën
për anonimitet? A është ai motivim kompromis i
mundshëm për mua dhe publikimin?
• A ekzistojnë metoda tjera të cilët mund t’i
përdori që të zmadhoj kredibilitetin gjatë dhënies së
anonimitetit?
• A ekziston mënyrë tjetër për të publikuar informatën? A i shfrytëzova të gjitha metodat tjera të
mundshme të burimeve?
• A kam unë ose kolegët histori me këtë burim
që do të vërtetojë kredibilitetin e tij / saj?
• A e kam zmadhuar nivelin e identifikimit për të
mund të publikohet pa e zbuluar identitetin personal të burimit?

Mediat sociale dhe përmbajtja
e gjeneruar nga përdoruesit
Në mjedisin digjital, thashethemet dhe spekulimet lirshëm qarkullojnë dhe dihet çka është reale
dhe si të verifikohen lajmet dhe informatat që janë

me rëndësi të madhe. Reporterët duhet të paralajmërohen për rrezikun nga informatat e këqija
nga online burimet dhe a është ajo përmbajtje e
gjeneruar nga përdoruesit ose nga rrjetet sociale.
Burimet në epokën digjitale paraqesin sfidë,
posaçërisht në raste urgjente kur thashethemet
dhe gënjeshtrat mund të kontribuojnë për tensionin dhe pasigurinë gjatë ngjarjeve traumatike.
Disa pyetje që gazetari mund t’i parashtrojë për
mediat sociale janë:
• A kërkova vërtetim për prejardhjen, duke
përfshirë lokacionin, datën dhe kohën e fotografive
dhe përmbajtjes që do t’i përdori nga mediat
sociale?
• A u vërtetova se ky material është pjesë origjinale e përmbajtjes?
• A i kontrollova profilet në mediat sociale që i
përdori për të shmangur përdorimin e informatave
të rreme?
• A e njoh pronarin e profilit dhe a ka qenë ai
burim i sigurt në të kaluarën?
• A parashtrova pyetje të drejtpërdrejta për
përmbajtjen për të cilën provajderi duhet të konfirmojë prejardhjen e informatave?
• A është ndonjë ueb faqe e lidhur me përmbajtjen?
• A kemi kërkuar dhe a kemi gjetur mendime
ose përmbajtje të ngjashme në vend tjetër?
• A morra leje nga autori ose krijuesi për të
përdorur materialin pa marr parasysh a bëhet fjalë
për fotografi, video ose audio përmbajtje?
• A kam bashkëpunuar me persona tjerë për të
verifikuar dhe konfirmuar autenticitetin e përmbajtjes?

Në rast të përmbajtjes të gjeneruar nga ana e përdoruesve:
• Çfarë di për prejardhjen e vërtetë të përmbajtjes?
A mund ta konfirmoj burimin?
• A ka pyetje që kanë të bëjnë me përdorimin e të
drejtave të autorëve ose pyetjeve juridike për përmbajtjen?
• A jam i sigurt se të gjitha informatat mund të
përdoren dhe kushtet për përdorim janë të qartë, për
shembull nëpërmjet të licencës Creative commons?
• A jam i bindur se nuk ka ndryshime të realitetit
( për shembull nëpërmjet të përdorimit të programit
Fotoshop)?
Në rast të burimit me lajme të rëndësishme:
• Para se të raportoj ose të shkruaj në Twitter për
zhvillimin e ngjarjes në vend tjetër, sa jam i sigurt në
saktësinë e informatës?
• A do të shkaktoj dëm nëse publikoj diçka para se
të vërtetohet ajo informatë? A mund të shkaktohet dëm
nëse nuk e publikoj atë informatë?
• A kam qenë i kujdesshëm gjatë identifikimit të
profilit i cili mund të jetë i rrejshëm dhe manipulativ, emocional ose i krijuar në bazë të kujtimeve të
gabueshme dhe perspektivës së kufizuar?
• A i kontrollova informatat me burimet tjera të
besueshme?
• A e di se materiali që e përdori mund të kopjohet,
distribuohet dhe tregohet, duke përfshirë edhe vepra
që dalin nga ky material dhe autori origjinal që janë të
konfirmuar?
Mësoni më shumë: Kreg Silverman, kryeredaktor në
Regret the Error në Institutin Pojter dhe kryeredaktor në
mediat BuzzFeed, ka bashkëpunuar me Qendrën Evropiane
për gazetari dhe ka krijuar Doracak për verifikim.

KUR ME TË DREJTAT E NJERIUT PËRFAQËSOHET
MBROJTJA E BURIMEVE
Gjatë viteve ekzistonin qindra raste kur gjykatat dhe pushtetet publike iu kanë urdhëruar gazetarëve të
dorëzojnë materiale ose informata të cilët do të zbulojnë burimin e tyre. Në shumicën e rasteve gazetari i udhëhequr nga etika në mënyrë instinktive do të kundërshtojë. Disa do të shkojnë në burg në vend se të humbin
besimin.
Ndonjëherë ekzistojnë zgjedhje të rënda që duhet të bëhen. Korrespodenti ushtarak i Washington Post, Xhonatan Rendal, për shembull u bë i njohur kur refuzoi të jep përgjigje në urdhrin e Gjyqit në vitin 2002 me të cilin iu
urdhërua të paraqitet para Gjykatës Penale Ndërkombëtare për ish Jugosllavinë i cili punonte në rastet me krime
luftarake. Randal luftonte me gjyqin me përkrahje nga gazeta e tij dhe fitoi. Me këtë veprim që ishte i përkrahur
nga grupet për mbrojtje të lirisë së shtypit, u krijua një mbrojtje juridike e kufizuar për korrespodentët luftarak.
Por kur arsyetueshmëria fillon të punon, disa janë të gatshëm të bashkëpunojnë. Një gazetar tjetër që ka
raportuar nga lufta në Bosnjë në vitet 1990, Ed Vulami nga Guardian, ishte i lumtur që do të dëshmojë përpara
gjykatës. Dëshmia e tij ndihmoi disa persona përgjegjës për krime luftarake të gjykohen dhe të dënohen me burg.
Ai tha se sjellja e kriminelëve të luftës para drejtësisë është një shkak që gazetarët, si dhe qytetarë të tjerë, kanë
për detyrë të mbështesin.
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FAKTET JANË TË RËNDËSISHME:
DOKUMENTET NGA PANAMA JANË
SHEMBULL PËR GAZETARI CILËSORE
Nuk kishte vetëm lajme të këqija për gazetarinë etike në vitin 2016. Një nga shembujt më të
njohur për atë se sa bota ka nevojë për gazetari cilësore e bazuar në fakte është rrjedhja dhe publikimi i Dokumenteve nga Panama në prill, këtë vit.
Kjo ishte një nga ngjarjet më të mëdha në gazetari në historinë më të re në të cilën ishin të
përfshirë më shumë se 370 gazetarë nga 80 shtete dhe 100 organizata mediatike.
Me dokumentet u zbulua korrupsion, fshehtësi dhe standarde të dyfishta në veprimin në
jetën publike dhe u zbulua si liderët politik dhe liderët e korporatave nga tërë bota kanë qenë
të përfshirë në ofshor biznese të fshehta, ndërsa me disa prej tyre janë financuar lufta dhe akte
terroriste.
Gazetarët hulumtues kanë punuar së bashku që t’i analizojnë dokumentet sekrete nga 11,5
milion datoteka të një firmës ofshor të avokatëve, Mosak Fonseka. Dokumentet janë fituar nga
burimi anonim i gazetës Siedeutsche Zeitung, i cili i ka ndarë me Konzorciumin Ndërkombëtar i
gazetarëve hulumtues (MKIN) në ShBA.
Ato e koordinonin analizën dhe e shqyrtonin materialin së bashku me rrjetin e tyre të madh të
partnerëve ndërkombëtarë, duke përfshirë këtu edhe Le Monde, Guardian dhe BBC dhe shtëpitë
mediatike kryesore në pesë kontinentet.
Kjo ishte detyrë e madhe dhe asnjë organizatë mediatike nuk ishte në gjendje ta kryen vet,
ndërsa ishin të paguar kryesisht nga filantropët dhe fondacionet siç janë: Adessium Foundation,
Open Society Foundations, Sigrid Rausing Trust, Fritt Ord Foundation, Pulitzer Center on Crisis
Reporting, Ford Foundation, David and Lucile Packard Foundation, Pew Charitable Trustsи Waterloo Foundation.
Ky është realiteti i gazetarisë bashkëkohore: varësia e zmadhuar nga financimi i donatorëve
dhe mbështetje të opinionit për gazetarinë që është në interes publik.
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FJALA E URREJTJES

Dilema për gazetarët nga tërë bota
Çerijan Xhorxh

F

jala e urrejtjes paraqet sfidë e madhe për gazetarinë aktuale. Gazetarët socialisht të
ndërgjegjshëm me drejtë janë të shqetësuar nga porositë e shpejta të mbushura me
urrejtje të cilët shumë shpesh janë me komente tepruese në internet. Më pak flitet
për atë si procedurat e reja profesionale të gazetarëve, duke përfshirë edhe definicionin
për lajmin mund t’i forcojnë zërat e atyre që propagojnë urrejtje. Më pas, ekzistojnë media
të cilët kanë treguar mos tolerancë, duke shërbyer si zëdhënës ideologjik dhe përkrahës të
fjalës të urrejtjes, duke filluar nga kseonofobikët e deri në ekstremistët religjioz.
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Fjalë e urrejtjes është çdo shprehje
që ofendon ndonjë grup – racor, religjioz
ose minoritet seksual dhe në atë mënyrë
iu shkakton dëm anëtarëve të atij grupi.
Madje edhe ato që angazhohen për lirinë
e të shprehurit pajtohen se fjala e urrejtjes
kërkon trajtim të posaçëm, veçanërisht kur
është i kushtuar minoriteteve të cilët janë
të dobët për t’u kundërshtuar. Megjithatë,
diskusionet në këtë temë shpesh herë e
humbin fokusin: definicionet nuk janë të
qartë dhe shqetësimet legjitime janë të
kthyer në censurë të paarsyetuar.

Ekzistojnë dallime thelbësore që duhet
të bëhen mes këtyre shembujve:
• Stimulim për shkaktimin e dëmit siç
është diskriminimi negativ dhe dhuna;
• Shprehjet që i dëmtojnë ndjenjat e
bashkësisë, duke përfshirë edhe besimet
fyese;
• Kritika e politikanëve dhe interesa
tjera të fuqishme, me çka janë të shfaqur
në urrejtje.
E para është kategori e veçantë e cila
me drejtë është e karakterizuar si “fjalë e
urrejtjes” dhe është në pajtim me standardet për të drejtat e njeriut dhe për atë
nevojitet intervencion juridik. E dyta ngrit
pyetje etike, por në përgjithësi nuk duhet
të jetë subjekt i kufizimit ligjor, sepse liria
e fjalës duhet të përfshijë të drejtën për të
kontestuar religjionet ose besimet tjera.
E treta mund të ndjehet si urrejtje nga
qëllimet e saja elitistike dhe shpesh është
ajo që administrata, ushtria dhe policia
mendojnë kur citojnë fjalën e urrejtjes si
vërtetim për shtypjen ndaj mediave.
Të etiketohet si diçka që nuk është
ofenduese siç është “fjala e urrejtjes” dhe
përdorimi i saj si arsyetim për shuarje të
kritikave për vlerat dominuese dhe institucionet e stimulon cinizmin te shumica
e gazetarëve. Si reagim mbrojtës, ato
tërhiqen pas të drejtës së tyre legale të
lirisë së të shprehurit.
Por, kufizimet ligjore nuk duhet t’i caktojnë kufijtë e sjelljes profesionale. Shumë
parime në bazë të së cilëve funksionojnë
gazetarët siç është mbrojtja e konfidencialitetit, nuk janë të imponuar me ligj dhe
me të vërtetë, mund të jenë në konflikt
me ligjin, por megjithatë janë të pranuar
vullnetarisht si çështje e etikës.
Ngjashëm me atë, gazetarët duhet
t’i zhvillojnë kapacitetet e tyre etike që
të përgjigjen në sfidën reale që është
promovim i dëmeve serioze. Standardet
etike të cilët kanë të bëjnë me fjalën e
urrejtjes edhe më tutje janë aktuale. Pjesë
e madhe e trendëve meritojnë vështrim
dhe shqyrtim më të afërt.

30

RRJETI PËR GAZETARI ETIKE

E krijuar nga përdoruesi
Invazioni i trollave që e përdorin
internetin, publikojnë komente ofenduese,
luftojnë në mediat sociale dhe platformat tjera, shpesh herë përdorin fjalën e
urrejtjes. Shumë organizata gazetareske u
përgjigjën në këtë problem nëpërmjet të
post modernizimit, fshirjes ose përjashtimit të publikimeve që janë të shënuara si
fjalë e urrejtjes. Në vend se të shikojmë në
këtë si censurë, praktikat e tilla mund të
konsiderohen si të dobishme gjatë fillimit
të diskusionet, duke siguruar, për shembull, mundësi për gratë të flasin duke mos
qenë objekt i keqpërdorimit mizoginik që
përdoret për frikësimin e tyre.
Shumica e organizatave mediatike
thonë se mirëmbajtja e internet platformave të tyre kërkon më shumë punë
nga ajo që ato mund t’i lejojnë vetes. Me
këtë parashtrohet pyetja pse duhet të
jenë nikoqir të aktivitetit që e tejkalon
kapacitetin e tyre për të udhëhequr me
përgjegjësi (nga organizatorët e ngjarjeve
për shembull, pritet të sigurojnë komfort,

të jetë vështirë të krijohet baraspesha e
vërtetë.
Fatkeqësisht, ajo që shpesh e drejton
vendimin është apetiti i mediave për
kontroversa. Donald Tramp si duket e ka
ditur këtë kur përdori fjalë të urrejtjes
kundër meksikanëve dhe myslimanëve.
“Tramp e shfrytëzoi pasionin për tregime
emocionuese” theksuan nga “Politics
and Public Policy”, në raportin e tyre për
mbulim mediatik të zgjedhjeve presidenciale në Shorenstein Center on Media në
shkollën Kenedi Shorenshtajn në Harvard,
dhe shtuan “Tramp edhe definitivisht është
bona fide kandidat kreativ mediatik për
president”.
Disa aspekte të mbulimit të fushatës së
Tramp ishin të përshëndetura. Pohimet e
pavarura për minoritetet ishin të shkatërruara. Të dhënat e rrejshme statistikore të
cilët i theksonte janë të kontrolluara me
fakte dhe pothuajse në kohë reale ishin të
zbuluara. Në këtë mënyrë, mediat luajtën
rol qendror në luftën ne kundër politikës
së tyre të frikësimit. Kontrolli i tillë kritik,
për fat të keq mund të jetë kufizues në
garat presidenciale. Kjo është më pak

Invazioni i trollave që e përdorin internetin, publikojnë komente ofenduese, luftojnë në mediat sociale
dhe platformat tjera, shpesh herë përdorin fjalën e
urrejtjes. Shumë organizata gazetareske u përgjigjën në këtë problem nëpërmjet të post modernizimit,
fshirjes ose përjashtimit të publikimeve që janë të
shënuara si fjalë e urrejtjes.
siguri dhe komoditet me një numër të
kufizuar punonjësish që mund t’i realizojnë
këto përfitime). Organizatat mediatike të
cilët e kuptojnë këtë detyrë e ndalojnë
mundësinë për të komentuar në storjet të
cilët krijojnë më shumë probleme nga ato
me të cilët mund të përballohen.

Lajme për urrejtje
Mediat nuk janë shumë të ndërgjegjshëm ose ndoshta më shumë të habitur
rreth përgjegjësive të tyre për publikimin
e lajmeve që favorizojnë mos tolerancë.
Kjo pjesërisht është ashtu sepse pyetjet
janë me të vërtetë komplekse dhe nuk i
nënshtrohen formulave të thjeshta etike.
Praktika më e mirë parasheh alarmim të
shoqërisë për agjentë të urrejtjes, por duke
mos iu ofruar mundësi për të zmadhuar
rëndësinë e tyre dhe në mënyrë jo kritike
t’i përforcojnë qëndrimet e tyre. Mund

evidente në politikën lokale, ku kapaciteti
i mediave për raportimin në interes publik
është seriozisht i rraskapitur.
Më tutje, kontrollimi i fakteve nuk
kishte kurrfarë ndikimi mbi përkrahësve të
Trampit ose rezultatit të zgjedhjeve. Tramp
nuk është politikani i vetëm i cili kupton
se prezenca në media shpesh herë është
e diktuar nga “vlerat e lajmeve, në vend
të vlerave politike”, siç është e shpjeguar
në raportin e Shortenshtajn. Edhe Polin
Hanson nga partia Australiane Një Komb
është gjithashtu e aftë dhe arriti të sigurojë prezencë në mediat pa pagesë.
“Popullistët e ri i kuptojnë mediat dhe
dinë të menaxhojnë me vëmendjen e tyre”,
thotë Brajan Maknair profesor i gazetarisë,
nga Universiteti Kvinslend për teknologji.
“Redaktorët e lajmeve dhe gazetarëve nuk
duhet t’i lejojnë vetes të jenë të manipuluar si budallenj. Hanson është fanatik i krahut ekstremist, Mos e trajtoni sikur të ketë

statusin e lojtarit kryesor”. Maknair tregon
se Një Komb ka fituar më pak se 4% të
elektoratit në Kvinslend në vitin 2016.
“Kjo nuk duhet të trajtohet si tërmet politik i cili meriton titull kryesor”, tha ai.
Në Indi, deklaratat ekstremiste nga
ose për cilin do grup religjioz dominojnë
në lajmet televizive, thotë Sevanti Ninan,
themelues-redaktor i ueb faqes jug aziatike, The Hoot. Gazetarët raportojnë për
mendimet e çuditshme me qëllim që të
krijohet debat që është mirë për rejtingun, thotë ajo. “Nuk mund as të fshehin
gëzimin e tyre... kur edhe dikush tjetër fillon të flet dhe të thotë ndonjë absurditet.
Të zura! Ju me të vërtetë e deklaruat këtë?
Shikoni tani si do t’ia shesim opinionit”.

Legjitimitet zgjedhor
Fenomeni Tramp ilustron edhe një
problem: politika demokratike iu jep
legjitimitet kandidatëve të zgjedhjeve
për të cilët mediat kryesore mendojnë se
nuk kanë të drejtë t’i injorojnë. Pa marr
parasysh qëndrimin e tyre për kandidatin
Tramp, shumica e gazetarëve besonin se
duhet të respektohet përzgjedhja e kandidatit të republikanëve.
Kjo gjithashtu është vërejtur edhe në
Evropë. “Kur partitë radikale populliste do
të arrijnë një nivel të caktuar gjatë votimit,
disa media pranojnë t’i miratojnë politikat
e pozicionimit nën mantrën e paanësisë
dhe drejtësisë gazetareske”, thotë ZhanPol Martoz, profesor për gazetari ndërkombëtare në Universitetin De Luven. “Të
tjerët braktisin gazetarinë e reklamimit
për të shmangur prishjen e qëndrimit të
elektoratit që është pjesë e publikes së
tyre”.
Problemi është i plotësuar me
tendencën universale për mbulimin e zgjedhjeve si gara të kuajve mes personave,
në vend të garave të pozitave politike
për të cilët mediat duhet të ndihmojnë
gjatë vlerësimit. Kjo u vërejt edhe gjatë
raportimit për referendumin në Britaninë
e Madhe. Edhe pse servili publik BBC
sipas mandatit është i obliguar të sigurojë
mbulim të barabartë, pozita e Laboristëve
pothuajse nuk ishte e përfshirë as pak, u
dëshmua me hulumtimin e Universitetit
Lafboro. Mediat u përqendruan në garën
më emocionuese në suaza të partisë
Konzervative, dhe të UKIP e cila kishte
qëndrime anti-emigruese.
Propozimi për referendumin për
Breksit gjithashtu e tregoi edhe anën
më aktive dhe më të ndërgjegjshme të
mediave në promovimin e urrejtjes. Sipas
hulumtimit të zbatuar nga ana e Universitetit Kardif, shtypi i djathtistëve në Britani
para Evropës u angazhonte për “fushatë
konzistente dhe të rëndë” gjatë raporti-

Fatkeqësisht, Rojinda dhe disa grupe të tjera myslimane u dehumanizuan deri në shkallë, të cilën, madje edhe krime të tmerrshme kundër tyre nuk arritën
të krijojnë keqardhje nga opinioni.
mit të tyre kundër emigrantëve, që është
shembull për atë se si fjala e urrejtjes
mund të përhapet shumë shpejtë posaçërisht në debatet e polarizuara politike.
Fatkeqësisht, Rojinda dhe disa grupe
të tjera myslimane u dehumanizuan deri
në shkallë, të cilën, madje edhe krime
të tmerrshme kundër tyre nuk arritën të
krijojnë keqardhje nga opinioni.

Bashkësi
të dehumanizuara
Në raste ekstreme, ndonjë kulturë
mund të ketë bashkësi të dehumanizuar
për të cilën fjala e urrejtjes kundër saj do
t’i tingëllojë si normale dhe e pranueshme
për shumicën, duke përfshirë këtu edhe
gazetarët. E tillë është situata në Mjanmar,
ku shumë Burmanë kanë paragjykime të
thella kundër myslimanëve, posaçërisht
ndaj anëtarëve të Rojindasë. “Është tragjike, por Rojinda dhe disa grupe tjera myslimane u dehumanizuan deri në atë shkallë
ku madje edhe krime të tmerrshme ndaj
tyre nuk arrijnë të krijojnë keqardhje në
opinion”, thotë Nikolas Fareli nga qendra
hulumtuese pranë Universitetit Australian
Kombëtar.
Kjo është e lidhur me homofobinë dhe
njëanshmërinë ekstreme kundër njerëzve
trans gjinore në disa pjesë të botës.
Fakti që këto qëndrime mund të jenë të
rrezikshme u konfirmua me incidentin në
rrugët e Floridës që filloi në Orlando në
gej klub në qershor të vitit 2016 ku vdiqën
49 persona. Ky akt shkaktoi edhe më

shumë fjalë të urrejtjes ku liderët religjioz
dhe komentuesit tjerë theksuan se viktimat kanë fituar atë që e kanë merituar.
Në shumë shtete homoseksualiteti është
i paligjshëm, si për shembull në Indonezi,
Iran dhe Ugandë, mediat shpesh herë
janë peng i paragjykimeve dhe mosdijes
e cila është e përforcuar me agjitimin
kundër bashkësisë LGBT. Në Ugandë në
vitin 2014,dita kur u miratua ligji mizor
anti-homoseksual, një revistë publikoi listë
të cilën e përshkroi se 200 homoseksualët
kryesor në vend. “Gazetarët në Ugandë
thonë se ato vetëm kanë raportuar dhe
kanë transmetuar ndjenjën e shoqërisë
dhe ligjeve sipas të cilëve ato punojnë”,
sipas programit të AlJazeera, The Listening
Post.

Urrejtja religjioze
Fjala e urrejtjes kundër grupeve religjioze është problem shumë i ndërlikuar,
sepse bashkësitë religjioze të cilët definohen nëpërmjet të bindjeve dhe besimeve
janë caqe të kuptueshme të kritikës dhe të
ofendimeve. Dhe ja ku është prap tensioni,
disa madje mund të thonë se kjo paraqet
kontradiktë fatale mes nevojës për të
mbrojtur nxitjen dhe lejen për bindjet të
jenë të keqpërdorura. Fjalimi ofensivë
gjatë debateve ka të bëjë pikërisht me
këtë tension. Kur karikaturistët ose videot
e paraqesin islamin si religjion vdekjeprurës, qeveritë dhe ndërmjetësuesit në
internet deklarojnë se ato nuk mund të kufizojnë përdorimin e asaj shprehjeje, sepse
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sulmi mbi sistemin e besimit, teknikisht
nuk do të thotë thirrje për luftë kundër
besimtarëve të tyre. Megjithatë, shumë
njerëz e mbajnë qëndrimin se degradimi i
tillë i religjionit të tyre është pjesë e sulmit
të gjerë ideologjik i cili e vështirëson jetën
e barabartë e të gjithëve në shoqëri. Në
çdo rast, ligjet që lejojnë të ofendohen
religjionet nuk i parandalojnë gazetarët
të vendosin në bazë të parimeve etike, të
përmbahen nga sulmet e palogjikshme
ndaj vlerave dhe besimeve. Karikaturisti
politik Gari Trudo thekson se mediat duhet
t’i marrin parasysh njerëzit e fuqishëm
gjatë sjelljes së vendimeve të tilla. Duke
menduar për kontroversën e shfaqjeve
satirike të profetit Muhammed në Evropë,
në esenë The Atlantic, Trudo shkroi: “Tradicionalisht, satira i ngushëllon ato që vuajnë
për komfortin. Satira godet mbi autoritetet
e çdo lloji, djali i vogël kundër të fuqishmëve... Tallja me ato të cilët nuk janë të
privilegjuar pothuajse asnjëherë nuk është
interesante. Kjo është vetëm e keqe”. Edhe
pse, në parim gazetarët mund të pajtohen, prap ekzistojnë mospajtime rreth
zbatimit. Emigrantët mysliman në Evropë
janë minoritet vulnerabil kur analizohen
në nivel kombëtar, por ato njëkohësisht
janë anëtarë të një bote religjioze me fuqi
të madhe për të formuar gjërat botërore.
Përgjigjet etike të mediave do të dallohen
në varësi nga ajo se cila nga këto dy suaza
është duke u përdorur.
Urrejtja nacionalistike ekstreme shpesh
herë injorohet gjatë diskutimeve për fjalën
e urrejtjes, ndoshta shkaku i lojalitetit
intensiv dhe ekskluziv ndaj kombit, patri-

otizmit që ka tendencë të konsiderohet si i
virtytshëm, edhe pse ndjenjat e ngjashme
për racën ose religjionin nuk llogariten
në mënyrë të njëjtë. Megjithatë, fjalimi
nacionalistik i urrejtjes në Azinë Lindore,
për shembull, paraqet kërcënim për paqen
botërore. Mediat shtetërore kineze, të
ndihmuara nga online mediat, rregullisht
nxisin urrejtje kundër Japonisë me tituj
bombastik dhe me gënjeshtra. Mediat
djathtiste në Japoni reagojnë në sulmet
që vijnë nga Kina, edhe pse ndikimi i tyre
është gjithnjë më i dobët si rezultat i lirisë
më të madhe të mediave në Japoni.
Gjithashtu, vlen të mendohet edhe për
atë se si të reagohet në ankesat e qytetarëve të cilët janë nën ndikimin e fushatës
për urrejtje. Ato mund të kenë qëndrim
legjitim për shpenzimet ekonomike dhe
kulturore që dalin nga emigrimi. Politika
emigruese meriton diskutim energjetik,
madje edhe për atë se emigrantët janë të
mbrojtur nga mos toleranca. Ngjashëm me
këtë, mbrojtja e minoriteteve myslimane
nga diskriminimi nuk duhet të përjashton
debatet rreth problem kryesor me mos
tolerancën dhe militantitetin në suaza të
shumë bashkësive myslimane.

Rritja e kompleksitetit
Fjala e urrejtjes është fenomen i cili
vazhdimisht është duke u zhvilluar me
veprues të rinj, qëllime dhe taktika. Një që
vlen të përmendet është ai nga Perëndimi,
rritja e mos tolerancës mes segmenteve
nga spektri politik të cilët më herët janë
konsideruar si të hapur dhe progresiv.

POLITIKANËT E AKUZUAR PËR RRITJE
TË FJALËS SË URREJTJES
Raportet për incidente të racizmit dhe keqpërdorimeve religjioze në
Britaninë e Madhe janë zmadhuar për 41 për qind këtë muaj pasi që Britania e Madhe vendosi të tërhiqet nga Bashkimi Evropian, që solli deri në
thirrje nga rojtari për barazi në shtetin t’iu vendojë fundin nxitjes politike
dhe fjalimeve politike mos tolerante. Në letër të dërguar të gjitha partive
politike, Komisioni për të drejtat e njeriut shkroi se politikanët e “polarizojnë” vendin dhe e “legalizojnë urrejtjen”. Letra ishte e dërguar pas valës të
sulmeve racistike, anti-semitike dhe homofobike në rrugët dhe dy vrasjet,
duke përfshirë vrasjen e përfaqësuesit të Laboristëve, parlamentarit Xho
Koks gjatë fushatës zgjedhore. Prokurorët deklaruan se sulmi mbi Tomas
Mair “është asgjë më pak se një akt i terrorizmit”, ndërsa gjykatësi tha se
është bërë gjithçka për të avancuar kauzën politike të racistëve të bardhë
të dhunshëm.
Dhe kah fundi i nëntorit, vetëm tre javë pas zgjedhjeve presidenciale
në ShBA, grupi liderë për të drejtat e njeriut, Southern Poverty Law Centre, deklaroi se ka pasur afër 900 incidente të aktiviteteve kriminele të nxitur nga urrejtja, valë post zgjedhore për të cilën ka faj retorika e kandidatit
që fitoi, Donald Tramp.
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Përpjekjet e tyre për të censuruar fjalimin
ofendues nga kampuset janë të kushtuar për të krijuar vende të sigurta për
viktimat dhe grupet e rrezikuara. Por,
disa nga fushatat e tyre gjithashtu janë
edhe oportunizëm i rrezikshëm politik,
krijojnë zemërim që të përparohet më
shumë vetëm për t’i shërbyet qëllimeve të
organizatës.
Përgjigjja e djathtistëve i përfshinë
akuzat për “korrektësi politike” që ndoshta
paraqet edhe rezistencë më e madhe ndaj
diskutimit për dëmet që i shkakton fjala e
urrejtjes.
Trend tjetër që brengosë është shpifja
që vjen nga ana e mediave. Gazetarë të
caktuar gjithmonë përballohen me sulme
personale. Por, fushata zgjedhore e Donald
Trampit i nxiti sulmet ndaj mediave në
përgjithësi. Ky trend ishte i vërejtur në
Evropë, ku grupet e djathtistëve ekstrem u
orientuan në shtypin e rëndësishëm, sipas
informatave të Komitetit për mbrojtjen e
gazetarëve.
Një nga aspektet më të tmerrshëm dhe
pak të diskutuar të fjalës të urrejtjes është
se fushatat për urrejtje nuk janë të kufizuar
në banera dhe tirada, në vend se të përfshijnë mundje të sofistikuar nëpërmjet të
lëvizjes të rrjetit. Shprehja ekstreme është
vetëm pjesë e arsenalit të tyre dhe nuk do
të thotë se është arma e tyre më efikase.
Psikologët dhe sociologët na tregojnë se
porositë janë më bindëse kur hyjnë në
kokë kur mbrojtja është e minimizuar.
Gazetarët duhet të kenë kujdes jo vetëm
për fjalët toksike, por edhe për propagimin
e urrejtjes e cila zbatohet nëpërmjet të
termeve pseudoshkencore. Në Francë, për
shembull, Lideri i Frontit Kombëtar, Marin
Le Pen e pastroi retorikën e partisë dhe
i bëri të qartë qëndrimet e saj anti-emigruese.
Nëse gazetarët duhet të ndihmojnë
kundër propagandës, atëherë përdorimi i
politikave për të luftuar fjalën e urrejtjes
është vetëm hapi i parë. Mediat gjithashtu
duhet të ndihmojnë të zbulohen lidhjet
mes elementeve që e përbëjnë fushatën
moderne me fjalë të urrejtjes. Pjesë e
madhe prej tyre duhet të jenë pjesë e
gazetarisë hulumtuese: ndjekja e rrjedhës
së parave dhe fuqisë, të gjejnë ato që kanë
përfitime nga inkurajimi i urrejtjes, diskriminimit dhe dhunës.
Raportimi për grupet ekstremiste
djathtiste mund të jetë po aq e rrezikshme
sa që mund të mbulojë nëntokën kriminele, regjistroi Komiteti për mbrojtje të
gazetarëve. Sikur raportimi për kriminalin,
korrupsionin dhe abuzimin e pushtetit
politik, gjatë mbulimit të fushatave me
fjalë të urrejtjes duhet të respektohet
parimet gazetareske dhe shkathtësitë më
të rëndësishme. Politikanët u akuzuan për
rritje të urrejtjes.

KUR MEDIAT BËHEN
USHTARË NË RRADHËT
E PARË TË FRONTIT
A.S. Panerselvan*

P

ërleshje dhe vrasje edhe pas armëpushimit, vija që i ndanë Kashmirin i cili
është i drejtuar nga India dhe Kashmiri i drejtuar nga Pakistani u bënë ngjarje
të përditshme me numër të madh të viktimave dhe pakënaqësi e mediave në
të dyja palët, që është situatë që brengosë.

* A.S. Panerselvan është kryeredaktor i The Hindu. Ai prap ishte i emëruar për shef në “Panos South Asia” në vitin 2016. Ai e
udhëhoqi Panos South Asia nga viti 2004 deri në vitin 2014.
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Një sfidë në shkrimin për mediat dhe raportet mes Indisë dhe Pakistanit është
ajo që i lidh të gjitha mediat – e mira, e keqja dhe indiferenca – në monolit.
Edhe pse eskalimi i dhunës si duket
është mënyrë për t’i mbrojtur të drejtat
e qytetarëve të Kashmirit, qëllimi
themelor ushtarak i fqinjëve të cilët
posedojnë armë nukleare në këtë luftë
me intensitet të ulët është të defokusojnë vëmendjen nga dështimi i dy
qeverive të cilët dështuan në zgjidhjen e
pyetjeve të brendshme.
Edhe pse dhuna tej kufitare është
fenomen qysh nga viti 1947, sulmi mbi
kampin e armisë të Indisë në Uri më 18
shtator të vitit 2016 në të cilin u vranë
18 ushtarë, i përçau mediat e Indisë në
ato që raportojnë për ngjarjet dhe ato
që u shndërruan në zërin e stimuluesve
të luftës.
Qeveria e Indisë luan lojë të
rrezikshme me mbështetjen e organizatave mediatike që janë kamxhik për
ndjenjat ultranacionalistike. Ministrat
kryesor sulmojnë gazetarë dhe media të
cilët besojnë se duhet të thuhet e vërteta për pushtetin. Kryeministri Modi i
quajti gazetarët “tregtarë me lajme”, një
ministër i quajti “prostituta”, ndërsa një
tjetër tha se gazetarët duhet të ndër34
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prejnë me parashtrimin e pyetjeve.
Më 3 nëntor të vitit 2016, qeveria i
dha urdhër hindu kanalit të respektuar
NDTV India të ndërprenë transmetimin
një ditë shkaku se ka zbuluar detaje “strategjikisht të ndjeshme” gjatë
raportimit për sulmin ndaj bazës ajrore
në Patanok më 2 janar të vitit 2016.
“Vendimi... është shkelje e drejtpërdrejtë e lirisë së mediave... dhe kontribuon
për censurë... dhe na përkujton në
gjendje të jashtëzakonshme”, deklaruan
kryeredaktorët e Guildof India, të cilët
kërkuan të anulohet kjo urdhër.
Në zemrën e konfliktit mes Indisë
dhe Pakistanit është Kashmiri. Asnjë
shtet nuk ka arritur të përballojë ndryshimet e thella të cilët dolën si rezultat
nga ndarja dhe krijimi i Pakistanit në
vitin 1947. Të dyja e mbajnë Kashmirin si një posedim të vlefshëm që të
arsyetojnë ndërtimin e kombit. Indisë
i nevojitet Kashmiri, shtet me shumicë
myslimane që të dëshmojë ingerencat
e saj sukullare dhe ta kundërshtojë
idenë se religjioni e krijon kombësinë.
Për Pakistanin, Kashmiri e përfaqëson

agjendën e pambaruar për krijimin e
shtetit kombëtar i cili do t’i përfshijë
të gjitha rajonet me shumicë të myslimanëve. Mendimi përkatës është i
mbështetur nga mediat dhe si duket
nuk brengoset për shkeljet e përditshme
që dy shtetet iu shkaktojnë qytetarëve
të Kashmirit.
Një sfidë në raportimin e mediave
dhe marrëdhëniet mes Indisë dhe Pakistanit është ajo që i lidh të gjitha mediat
– mirë, keq dhe me indiferencë – në
monolit. Gazeta ditore nga Pakistani
Dawn dhe nga India The Hindu janë
gazeta ditore, e jo ushtarë. Por, shumë
kanale televizive në dy shtetet luftojnë
për gjakderdhje.
Afër një dekadë Panos South Asia
(rrjeti i instituteve të pavarura) së
bashku me redaktorët nga India dhe
Pakistani u angazhonin për diskutime
të hapura dhe të sinqerta. Hapi i parë
ndodhi në Nagarkot, Nepal në vitin
2002, kur u angazhuan ushtarë të Indisë
dhe të Pakistanit në konflikt të drejtpërdrejtë. Tërheqja ishte e organizuar
në bashkëpunim me gazetën Himal

Southasian nga Katmandu, të cilën edhe
sot e kemi partner.
Biseduam për rolin e mediave në
mbulimin e situatës. Gazetarët e famshëm nga lufta flisnin për përvojat e
tyre ndërsa politikanët treguan detaje
të rëndësishme. Më pas gazetarët
shkruanin për publikimet e tyre dhe
vazhduan në drejtim të njëjtë gjatë
raportimit për ngjarje të rëndësishme.
Tërheqjet tjera kanë të bëjnë me
tema të cilët i përfshijnë çështjet
nukleare dhe Kashmirin. Në mbledhjen
nukleare në Belaxhio në liqenin Komo
në Itali, përfaqësuesit e Pakistanit e
prezantuan problemin e mungesës së
qasjes në informata të sakta dhe në
kohë. Ato fituan materiale dhe burime
nga disa kolegë të tyre nga India të cilët
kanë raportuar kohë të gjatë për problemin. E kanë vazhduar kontaktin. Kanalet
televizive që ishin prezentë biseduan
për këmbimin e incizimit dhe mbulim të
përbashkët të ngjarjes. U krijua aleancë
mes Sun TV nga India dhe Geo TV nga
Pakistani, aleancë e cila u ndërpreu
sepse u largova nga Sun TV.
Takimi për Kashmirin i mbajtur në
Stamboll ishte një ndër takimet më
produktive. Liderët politik nga të dyja
pjesët e Kashmirit filluan me diskutime.
Kishte shumë shenja të pajtimit nga të
dy qeveritë dhe për atë arsye u sugjeruan shumë vendime të jashtëzakonshme.
Një prej tyre ishte të lejohet tregti mes
anëve të Kashmirit, që në fakt edhe
filloi të zbatohet.
Dy ish ministrat për punë të jashtme
të Indisë, Shajam Saran dhe Shivshankar Menon, pranuan se kjo iniciativë
ka ndihmuar të fitohet përkrahja e
mediave të vendit. Që është edhe
më e rëndësishme, mediat vendosën
mos të përdorin më termet si Kashmiri i okupuar nga India ose Kashmiri i
Okupuar nga Pakistani dhe në vend të
tyre vendosën të përdorin terminologji
më neutrale si Kashmiri i udhëhequr
nga India dhe Kashmiri i udhëhequr nga
Pakistani.
Takimi i shtatë ndodhi në Barcelonë,
Spanjë sepse mjedisi gjeopolitik ndryshoi dukshëm brenda një viti. Roli i Pakistanit si shtet i cili gjendet në frontin e
luftës kundër terrorizmit dhe problemet
e vendit parashtruan drejtim tërësisht të
ndryshëm në raportet bilaterale. India
gjithashtu ishte në fazë të ndryshimeve
shkaku i zgjedhjeve. Dy ish ministrave
për punë të jashtme të Indisë dhe Pakistanit, Salman Hajdar dhe Shamshad
Ahmad iu bashkua staf i fortë i redak-

torëve dhe pronarëve nga të dyja palët.
U diskutua për mjetet për bashkëpunim
edhe nëpërmjet të mediave edhe në
vende tjera. Edhe pse diskutimet ishin
të vështira, ato u bashkuan në analizën
e forcave aktuale të cilët zhvillohen në
kuadër të rajonit.
Raportet nga takimi i dhjetë në
periudhën mes viteve 2002 dhe 2010
i publikoi Himal Southasian, gazetë
rajonale dhe revistë të cilën e lexojnë
akademikët, tink-tenk organizatat,
kreatorët e politikave, studentët dhe
aktivistët. Raportet janë në ueb faqen e
Himnal Southasian.
Një nga të vërtetat kryesore që
dalin nga takimet është fakti se njësitë
zgjedhore të vendit për paqe duhet
të mirëmbahen edhe pa mbështetje
adekuate kundër regjimit në Nju Delhi
ose Islamabad dhe mund të mbajnë
procesin paqësor në rrugë të drejtë.
Institucionet në të dy shtetet në mënyrë
të hapur pranuan se zbutja e “retorikës
nacionaliste” në pjesët e ndikueshme
të mediave është rezultat i tërheqjes
që ndihmon të ngjallë procesin paqësor
gjithmonë kur ballafaqohet me ndonjë
ngjarje siç është bombë ose ndonjë akt
terrorist.
Suksesi i këtyre interakcioneve
vlerësohet në publikimet kryesore në
Indi dhe Pakistan. Aman Ki Asha mbajti
konferencë mediatike në Karaçi me
temë: “Duke folur për paqe”, në iniciativë të përbashkët me Jang Group of
Pakistan dhe Times of India Group që
të prezantohet përvoja nga bashkimi
i funksionarëve të lartë mediatik dhe
ndikimi i tyre mbi cilësinë e raporteve
dhe analizave.
Pjesëmarrësit u dakorduan për
nevojën për të krijuar më shumë empati
për çdo shtet dhe nevoja për më shumë
informata tej kufitare. U prezantuan
sugjerime specifike për përmirësim të
mbulimit dhe kuptimit të ndërsjellë.
Disa dolën nga nevoja për përforcim të
praktikave më të mira gazetareske, për
shembull kujdesshmëria me raportet
të cilët bazohen në burime unike dhe
shqyrtim i storjeve të cilët dalin nga
agjencitë qeveritare.
Ne i shqyrtojmë kufizimet e vizave
që i detyrojnë mediat t’i tërheqin korrespodentët dhe gazetarët nga shtetet
tjerë, që solli deri në pikë të kontrollimit
të publikimit tejet kufitarë. U propozuan qasje më të lehta për gazetarët në
shtetet tjerë dhe madje edhe kufizimet
për roaming në telefonat celular mes
Pakistanit dhe Indisë.

Ne vazhduam me zgjerimin e mbulimit edhe jashtë gjeopolitikës që do
të mundësojë raportim më rigoroz për
çështje ekonomike, infrastrukturore
dhe kulturore. Punëtori për trajnime për
gazetarët për pyetje specifike siç është
Kashmiri, uji dhe terrorizmi, për shembull do të ndihmojnë që të ngritët niveli
i raportimit. Ne propozuam zhvillim të
përbashkët të kodit etik, udhëzime për
çështje që janë në interes të përbashkët dhe zhvillim të ueb faqes që do të
shërbejë për angazhim më të mirë tej
kufitar.
Dëshiruam të krijojmë bazë e të
dhënave të gazetarëve për të siguruar
mundësi më të madhe për informata
për analistët dhe të mundësohet më
shumë kohë për vështrim gjatë krizave.
Propozimi përkatës ishte të ndiqen emisionet televizive dhe të kontrollohet sa
shpesh ftohen persona të cilët angazhohen për veprime radikale për qëndrimet
më suptile. Propozim tjetër ishte të
promovohet këmbim dhe interaksion
më i madh mes gazetarëve nga nivelet e
mesme, redaktorët dhe producentët në
çdo shtet respektivisht.
Ajo që është e qartë është se çdo
medium përgjegjës në Indi dhe Pakistan
di si të raportojë në kohë të krizës. Por,
ideja e tyre për gazetarinë është të minimizojë dëmin, madje edhe mos të jenë
shumë e zëshme zhurma që e krijojnë
kanalet televizive. Për shembull, shumë
kryeredaktorë në Indi pajtohen me
storjen e The Economist, “Të gjitha përshëndetjet” (22 tetor, viti 2016), sipas të
cilës një pjesë e madhe e shtypit në Indi
i shërben politikës përkundër shtypit në
Pakistan.
Time Now me të drejtë thekson se
kanalet televizive e shmangin hapësirën
për dialog dhe mirëkuptim me palën
tjetër. Arnab Gosvami, udhëheqës i emisionit të famshëm deklaroi se kritikët
e qeverisë duhet të mbyllen”, shënoi
Economist në raportin.
Vlen të kujtohemi në fjalët e Raxh
Kamal Xha, redaktor në Indian Express
kur foli para kryeministrit Narendra
Modi gjatë ceremonisë së dhënies së
çmimeve për përsosmëri në gazetari
Ramna Goenka më 2 nëntor të vitit
2016: “Gazetaria e mirë nuk vdesë;
ajo bëhet gjithnjë më e mirë dhe më e
madhe. Gazetaria e keqe bën shumë më
tepër zhurmë për dallim nga periudha
pesë vite më pare. Dhe pikërisht për atë
arsye besoj se çmimin duhet ta fitojë R
& G për përsosmëri në gazetari”.
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Gratë në shënjestër – si gjuha
e urrejtjes iu bën shtypje
mediave afrikane
Rashel Nakitare

L

iria e të shprehurit vjen me përgjegjësi të madhe dhe mediat duhet të tërheqin
vijën për atë që mund dhe nuk mund të thuhet në publik ose në shtyp. Mungesa
e gazetarisë së përgjegjshme, sidomos kur gjuha e urrejtjes dhe propaganda janë
faktor kryesor për trazirat në Afrikë.
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Edhe pse fjala e urrejtjes në mediat afrikane kanë tendencë
të ndikojnë mbi dimensionet kulturore, politike, ekonomike dhe
sociale, pikërisht dimensioni politik është ai që krijon më shumë
probleme. Historia konfirmon se zgjedhjet në tërë kontinentin
është hapësirë e përshtatshme për fjalë të urrejtjes dhe konflikte.
Gjenocidi në Ruandë në vitin 1994, dhuna në Keni pas zgjedhjeve të vitit 2008, zgjedhjet katastrofale në Burundi në vitin
2015, Sudani Jugor me konfliktet e numërta dhe Pranvera Arabe
janë disa nga rastet për të cilët mediat ndihmuan që të eskalojë
dhuna.
Në Keni, politikanët provuan të manipulojnë me ankesat e bashkësive që të fitojnë mbështetje për të gjitha zgjedhjet
e kontestuara nga kthimi i demokracisë multipartiake në vitin
1992. Në procesin post-zgjedhor në periudhën 2007-2008
kur pas informatave për mashtrim zgjedhor filluan ngjarje të
dhunshme, më shumë se 1.000 njerëz u vranë, 3.500 u lënduan
dhe rreth 350.000 u shpërngulën.
Xhoshua Arap Sang ishte i akuzuar për përdorim të radiostacionit Kass FM për nxitje të urrejtjes në Kikuju. Në vitin 2011 ai
ishte i akuzuar nga Gjyqi Penal Ndërkombëtar për krime kundër
njerëzisë për veprimet e tij nga ajo kohë. Megjithatë, në prill të
vitit 2016 Gjykata Penale e ndërpreu procesin kundër tij.
Mossuksesi i kësaj akuze ndoshta dërgoi sinjale të
gabueshme, sepse politikanët nga Kenia e kuptuan këtë si leje
për të vazhduar me fyerjet, madje edhe të kërkojnë atentate ndaj
liderëve të opozitës.
Toleranca dhe respektimi i ndërsjellë duhet të jenë shenjë
e demokracisë së pjekur. Dhuna ksenofobike në Afrikën Jugore
kundër emigrantëve mund të kuptohet si mbrojtje e interesave
ekonomike, por thirrjet e fundit për vrasjen e të bardhëve nga
ana e Julij Malema, lideri kontrovers nga Partia e Luftarëve
Ekonomik për Liri është përkujtim se racizmi ende ekziston.
Fjala e urrejtjes e Malema-së u përhap me sulmin e
gazetarit të BBC gjatë mitingut.
Edhe pse qindra njerëz humbën jetën dhe miliona njerëz
u shpërngulën gjatë konfliktit në Sudanin Jugor, të cilin e krijuan
përkrahësit e Preisdentit Salva Kir (Dinka) kundër përkrahësve të
zëvendës-presidentit d-r Riek Maçar (Nuer), shpesh herë është
konsideruar si konflikt etnik. Me shumicën e raportimeve përkrahen anë të ndryshme dhe shkaku i tyre njerëzit humbin besimin
në mediat për informatat objektive.
Sekretari gjeneral i KB Ban Ki-Mun paralajmëroi se rritja e
fjalës së urrejtjes me siguri do të stimulojnë krime të mëdha në
vendin, i cili ishte i boshatisur me luftën në vitin 2013. Në vitin
2014 rebelët e përdornin radio stacionin në Bentiu për t’iu bërë
thirrje burrave nga një bashkësi që seksualisht t’i sulmojnë gratë
e një bashkësisë tjetër.
Fjala e urrejtjes vazhdimisht përdoret si armë për dhunën
e bazuar në gjininë dhe kishte për qëllim t’i frikësojë gratë dhe
t’i detyrojë të heshtin. Edhe pse Afrika mund të lavdërohet me
pasuri të madhe kulturore e cila shpesh herë ka evoluuar që
të pranojë praktikën bashkëkohore, megjithatë vazhdon me
paragjykimet që bëhen në bazë të gjinisë. Kur përdoret kultura
si argument, ajo zakonisht bëhet me qëllim që të mbahet ndonjë
privilegj të caktuar.
Mediat kontribuuan për diskriminimin në bazë gjinore dhe
fjala e urrejtjes e cila karakterizohet me stereotipa. Kriteri i parë
për t’i gjykuar gratë të cilët kërkojnë funksion politik është morali, pa marr parasysh si sillen kolegët nga gjinia mashkullore.
Në një program në televizion, i hostuar nga gazetari i mirënjohur kenian, deklaronte qëndrime se debati në politikën e re është
i turpshëm. Njeriu i cili ka pretenduar për pozitë politike për-

dori gjuhë të pistë ndaj kundërshtares. Ai e kritikoi dhe e quajti
“budalla botërore” e cila nëse fiton do të implementojë “pushim
seksual 30 ditësh”.
Edhe pse (burri) moderatori dëshironte opinioni të besojë se
ai është i pafuqishëm, shikuesit e ofenduar thonin se ai kënaqet
në agresionin dhe në fyerjet. Ky ishte mosrespektim i turpshëm
ndaj grave, sepse sulmet kishin për qëllim t’i dëmtojnë dhe t’i
dehumanizojnë nxënëset. Sulmuesi, mediumi, publiku, përmbajtja dhe konteksti e përbëjnë testin me pesë pika të cilin e
dizajnoi Rrjeti për gazetari etike (MEN) si udhëzime për gazetarët
të mund më lehtë të identifikojnë fjalën e urrejtjes dhe në atë
mënyrë të tregojnë përgjegjësi për punën e tyre.
Komentet e opinionit që e ndiqnin programin ishin në lidhje
me nuancën gjinore përkundër diskusionet për çështjet që janë
të rëndësishme për elektoratin. Ekziston frikë se skenarë të
ngjashëm do të ndodhin në Keni edhe para zgjedhjeve që duhet
të mbahen në gusht të vitit 2017 nëse nuk ndërmerren veprime
kundër shtëpisë mediatike që ishte përgjegjëse për këto incidente.
Por, madje edhe kur mediat janë të kritikuar për kanalizimin
e fjalës së urrejtjes, është shumë e rëndësishme të kuptohet se
janë kapur gjallë. Secili, nëpërmjet të mediave sociale mund të
publikojë dhe duke nxituar të publikojë pa kontrolluar faktet që
shpesh herë tregojnë gazetarët si të papërgjegjshëm dhe lakmitarë. Sulmet ndaj online gazetarët ndodhin shpesh, ofendohen,
ndërsa storjet e tyre sillen në internet.
Një grua gazetare në Nation në Najrobi u largua nga
ndjekja e storjes për përforcimin e grave nëpërmjet të organit
shtetëror për teknologji informative dhe komunikuese (IKT) kur
analizën e saj për të drejtat e grave e sulmoi një shikues i cili e
quajti “edhe një nga storjet e njëanshme feministike”. Diskusioni
që vijoi ishte i udhëhequr nga qëndrimi burrat kundër grave,
përkundër kuptimit të rolit të IKT-së. Situata mund të keqësohet
sepse shumica e shteteve në Afrikë nuk kanë sajber-ligje që kanë
të bëjnë me shkeljet në Internet.
Mediat në Afrikë konsiderohen si subjekte komerciale,
përkundër shërbimeve që kontribuojnë për të mirën e opinionit.
Edhe qëllimet financiare, legjislativi dhe profesionalizmi janë nën
shtypje. Rritja e numrit të investitorëve krijuan hapësirë e cila iu
lejoi politikanëve të kontrollojnë frekuencën që kishte qëllime
politike. Në vend se të implementojnë ide të ndryshme dinamike
të cilët do t’i ndihmojnë sektorit të rritet, fokusi ishte në mbrojtje
të hapësirës së tyre dhe kushteve në të cilët kundërshtarët e tyre
nuk do të mund t’i vështrojnë.
Dominimi i burrave politikanë në pronësinë e mediave i
margjinalizoi gratë dhe mbetën vetëm disa prej tyre që ishin
të vendosur të notojnë në ujërat politike. Vetëm një grua ishte
pjesë e bordit të Shoqatës të pronarëve të mediave në Keni. Deri
në momentin kur më shumë gra nuk e caktojnë të ardhmen e
mediave në vend, pabarazia gjinore do të mbijetojë.
Për deri sa pavarësia editoriale dhe financiare vazhdojnë edhe
më tutje të caktojnë gazetarinë profesionale, mediat afrikane nuk
do të karakterizohen si profesionale.
Paraqitja e mediave digjitale shkaktoi panik shkaku i të cilës
shtëpitë mediatike e zvogëluan numrin e të punësuarve. Mediat
kryesore në Keni larguan nga puna shumë numër të madh të
gazetarëve vitin e kaluar, ndërsa gratë ishin të parat në atë listë.
Trajnimi, gjithashtu nuk i ndihmoi gazetarisë duke marr
parasysh se nuk ka program të standardizuar mësimor siç ka në
profesionet tjera siç është drejtësia, mjekësia dhe arkitektura.
Institucionet për trajnime duhet të kuptojnë nevojën për zhvillim
të programit të posaçëm mësimor për nevojat digjitale ose on-
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ueb-Fondacionin për të drejtat e grave në internet në vitin 2016
konstatoi se gratë kanë 50% më pak gjasa të jenë të lidhura në
internet për dallim nga burrat me nivel të ngjashëm të arsimit
dhe të ardhurave.
EMN iu bashkua organizatave mediatike, sindikatave
gazetareske – duke përfshirë edhe Iniciativën Mediatike të
Afrikës (AMI), Asociacionit Ndërkombëtar të grave në radio
dhe televizionin (MAZHRT), Federata e gazetarëve të Afrikës
(FAN), Asociacioni i gazetarëve të Afrikës Lindore (EAHA) dhe
organizata tjera e publikuan fushatën Turning the Page of Hate
in Africa në Kigali në prill të vitit 2014, gjatë 20 vjetorit nga
gjenocidi në Ruandë.
Punëtoritë dhe trajnimet e ardhshme u zbatuan në Tanzani,
Afrikën Jugore, Keni, Nigeri dhe Ugandë. Progres i madh është
bërë me përdorimin e testit me pesë pikë nga EMN i cili ju ndihmon profesionistëve nga tërë kontinenti të identifikojnë fjalën e
urrejtjes dhe të respektojnë etikën profesionale gjatë eliminimit
të stimulimit të dhunës. Por, shumë më tepër duhet të bëhet që
të përforcohet etika në institucionet për trajnime dhe në praktikat e shtëpive mediatike dhe posaçërisht, të ballafaqohemi me
sfidat që dalin nga progresi teknologjik.

REFERENCA:

Platformat digjitale gjithashtu i komplikojnë problemet, duke krijuar paqartësi dhe liri të shprehurit të pakontrolluar
line. Infiltrimi nga ana e doktorëve pa shkollim përkatës në masë
të madhe i komprometojnë standardet. Kriteret për punësim në
radio varen nga mbizotërimi i gjuhës në vend të trajnimit profesional që përfshinë etikën.
Legjislacioni edhe më tej është detyrë e shumicës së
shteteve duke marr parasysh interesat politike dhe ritmi i
standardizimit. Këshilli për media në Keni ka detyrë t’i rregullojë
mediat, por nuk ka ingerenca për rastet e urrejtjes, për shembull.
Platformat digjitale gjithashtu i komplikuan problemet, duke
shtuar spontanitet, paqartësi dhe liri të pakontrolluar e të shprehurit. Edhe pse internet mediat i mundësuan qeverisë t’i kontrollojë, ato gjithashtu i hapën dyert për mbrojtje nga gënjeshtrat që
përhapen shumë më shpejt se sa në mediat tradicionale.
Hulumtimi i zbatuar në Asociacionin Ndërkombëtar të
grave në radio dhe televizionin (MAZHRT) në bashkëpunim me
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Pakti ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike, në
dispozicion në: http://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights, Konventa
Evropian për të Drejtat e Njeriut, në dispozicion në
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“Bota shikon” ombrellë në ekranin gjatë Occupy Central lëvizja në Hong Kong

KARKALECAT, HOTDOG
DHE MAJTISTËT
Fjalor për fjalë të urrejtjes në Hong Kong
Çan Çi Kit

N

ë qershor të vitit 2016 një grup i gazetarëve dhe akademikëve nga Kina, Japonia, Koreja dhe Tajvani u takuan në Hong Kong në ftesë të EMB dhe Universiteti
balistik i Hong Kongut që të formojnë forumin mediatik në Azinë Lindore për
promovimin e dialogut dhe bashkëpunimit në mediat në rajonin ku do të rriten tensionet
politike në vitet në vijim.
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Forumi u dakordua se nëpërmjet të bashkëpunimit ndërkufitar
mes gazetarëve dhe akademikëve do të jetë shumë e rëndësishme të parandalojnë mediat mos të bëhen instrumente të
propagandës. Një pjesë e parandalimit është të rekrutohen
gazetarët si luftëtarë të informacioneve për konfliktin dhe
nevoja për t’u ballafaquar me fjalën e urrejtjes për mënyrën e
raportimit tonë për të tjerët.

Mësimi i bishës (教畜): Ofendim për të arsimtarët e paaftë të
cilët i degradojnë si kafshë.

Takimi në Hong Kong propozoi zhvillim të fjalorit të thjeshtë të
termeve që gazetarët duhet t’i shmangin nëse dëshirojnë të
nxisin diskursin civil publik. Si për shembull kemi përmbledhje
të fjalëve nga përdorimi i përditshëm në Hong Kong.

Hotdog (熱狗): Term specifik i cili përdoret për përkrahësit e
Vong Eung Tat dhe aleatët e tij. Vong e udhëheq grupin politik
të quajtur Pasion Civil i cili konsiderohet si djathticë radikale.

Ekzistojnë tre lloje të fjalës së urrejtjes:
а) dehumanizimi me përdorim të terminologjisë së insekteve
dhe kafshëve.
b) kushte për sulm të kundërshtarëve politik ose ideologjik.
c) pseudonime politike që tallen me qëllime të caktuara.
Definicioni për fjalën e urrejtjes është shumë kontrovers,
posaçërisht për b) dhe c) më lartë, sepse metafora dhe tallja
(satira) shpesh herë përdoren në debatet politike dhe ideologjike.
Edhe pse ky fjalor nuk është mbushur deri në fund dhe nuk
duhet të konsiderohet si fjalor i fjalëve të ndaluara, megjithatë
duhet të ekzistojë debat për domethënien kulturore që do
të ketë për qëllim t’i alarmojë njerëzit gjatë përvetësimit të
etiketave që e ndezin urrejtjen publike.
Gazetarët dhe mediat duhet të jenë të kujdesshëm; përdorimi
i pakontrolluar i përditshëm i këtyre termeve mund të shkaktojë dëm dhe të rezultojë me viktimizim.
Unë: Dehumanizoj
Këto terme janë mjaft të shpeshta që të mund të konsiderohen
si fjalë të urrejtjes në kontekstin e Hong Kongut.
Karkalecë (蝗蟲): Një fyerje për Kinën kontinentale që është
e përhapur dhe zbatohet për emigrantët e rinj nga kontinenti,
vizitorët kinezë dhe njerëzit që nuk mund të flasin rrjedhshëm.
Janë krijuar etiketa me kuptime të ngjashme, si “vendi i karkalecave” (i referohet Kinës), “vezët e karkalecave” (fëmijët të
cilëve u është dhënë e drejta për të qëndruar në Hong Kong
dhe prindërit e të cilëve janë nga pjesa kontinentale e Kinës
dhe nuk janë qytetarë e Hong Kongut).
Qen komunistik (共狗): Një fyerje ndaj Partisë Komuniste Kineze dhe anëtarëve të saj. Tani ato përdoren gjerësisht nga
mediat dhe njerëzit që tallen me partitë dhe individët të cilët
besohet se punojnë për interesat e Partisë Komuniste Kineze
dhe qeverisë Kineze. Është gjithashtu e vlefshme në vendet
politike ku ekziston vendosmëri për të mbrojtur interesat e
Hong Kongut nga ndërhyrja e Kinës.
Derri nga Hong Kongu (港豬): Sulm analog i qytetarëve të
Hong Kongut të cilët konsiderohen si “apatikë” ose të cilët
shmangin kontroversat politike dhe sociale. Besohet se janë
të kënaqur nga nevojat e tyre të bazuar në status quo, por refuzojnë të angazhohen për demokraci dhe ndryshime sociale.
Qen policor (警犬): Fyerje për policinë me atë se degradohen
deri në nivel të qenit, posaçërisht vlen për ato që mbrojnë regjimin qeveritar.
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Trup i verdhë (黃屍): Ajo ofendon ato që mbështetën lëvizjen
Occupy Hong Kong në vitin 2014, dhe më vonë u bë term për
mbështetësit e demokracisë dhe aktivistëve socialë. Lëvizja
Occupy përdornin shirita të verdhë si simbol për rezistencë.

Erë e keqe krishtere (耶撚): Ajo i tregon krishterët si kokëfortë
dhe këmbëngulës për të drejtat e njeriut dhe barazinë sociale.
Ajo rrjedh nga polemika sociale mbi të drejtat e homoseksualëve dhe lezbikeve. Disa mbështetës të këtij grupi tallen me
grupe fetare, shpesh me bashkësi krishtere që janë kundër
dhe kritikojnë përkrahësit e të drejtave të bashkësisë LGBT.
Fjala “撚” në gjuhën kantone do të thotë penis dhe poshtërim.
Horr (雜種): Një fyerje ndaj presidentit kinez Ksi Jinping, në
gjuhën kineze fjala horr është shumë e ngjashme me emrin e
tij (Xi, 習) dhe pozitën e tij si sekretar i përgjithshëm i Partisë
Komuniste Kineze (Xhung, 總, një shënim i shkurtër për Sekretarin e Përgjithshëm).
II: Emërime politike dhe ideologjike
Kjo kategori i përfshinë emërimet gjatë konfliktit politik ose
ideologjik. Ende nuk është e qartë a është kjo fjalë e urrejtjes
ose metaforë e pranueshme.
Majtistët (左膠): Praktikohet për ato që angazhohen për
ideologjinë “joreale” majtiste, duke iu përmbajtur parimeve të
inkluzionit shoqëror, veprim u urtë dhe i qetë deri sa ballafaqohen me kërcënime nga Kina dhe Hong Kongu. Gjithashtu
implikon marrëzi dhe kokëfortësi. Përdoret nga ato që i sulmojnë përkrahësit e mirëqenies së emigrantëve, Kinezëve nga
Hong Kongu dhe aktivistëve dhe politikanëve që insistojnë në
mjete të qeta dhe jo të dhunshme në lëvizjen demokratike.
Majtistët nga Kina e Madhe (大中華膠): Një term nënçmues
për banorët e Hong Kongut që miratojnë identitetin kulturor të
Kinës gjatë demokratizimit të Hong Kongut. Njerëz që kërkojnë një rishikim të masakrës që ka ndodhur në sheshin Tiananmen ose heqjen e sistemit një partiak në Kinë shpesh e
quajnë «Majtistët nga Kina e Madhe».
Komunistët indigjenë (土共): Përdoret për pro-komunistët
në Hong Kong. Filloi të përdoret në shtypin pro-Tajvanez dhe
trazirat e vitit 1967 në Hong Kong, të nxitura nga maoistët për të
sfiduar statusin kolonial. Ajo tregon besnikërinë e verbër ndaj
Partisë Komuniste Kineze dhe kundërshton demokratizimin e
Hong Kongut.
Partia që vlen 50 cent (五毛): Rrjedhë nga pohimet se 50
cent janë paguar për njerëzit për të postuar një post në internet në favor të qeverisë kineze. Gjithashtu, konsiderohet se
bllokojnë postimet duke plotësuar inboksin e postës elektronike me letra jo të preferuara.
Servilitet (奴性): Përshkrim nënçmues për nënshtrimin e popullit kinez ndaj qeverisë. Përdoret vetëm për ato që pa kushte
e pranojnë ideologjinë dominuese dhe tregojnë mosnjohje
dhe apati ndaj të padrejtës sociale.
Talibanët e etikës (道德塔利班): Përdoret vetëm për ato që

e përkrahin absolutizmin moral dhe i detyrojnë të tjerët t’i ndjekin parimet morale të larta të cilët konsiderohen si joreale.
Qetë, në mënyrë racionale, pa dhunë dhe pa fyerje (和
理非非): Terminologjia politike për rezistencën e butë (duke
përdorur mjete ligjore) nga ana e demokratëve. Ajo dallon
demokratët modest nga aktivistët radikalë dhe shpesh pranohen nga mediat apo radikalët për t’u tallur me demokratët nga
organizatat e njohura.
Bankete, ëmbëlsira dhe knedlla (蛇齋餅粽): Satira për
ëmbëltuesit e ofruar nga grupi i mbështetësve të Qeverisë në
këmbim të votave. I regjistron votuesit e partive për këtë grup.
Refugjatë i rrejshëm (假難民): I shënon ata që kërkojnë azil
dhe qëndrim në Hong Kong, veçanërisht në Azinë Juglindore.
“Të rrejshëm” nënkupton se ato janë të nxitur nga interesa
socio-ekonomike dhe jo nga represioni politik.

i ka fituar në komisionin zgjedhor në vitin 2012, dhe me ato u
bë shef i administratës së Hong Kongut. Ky ishte pseudonimi
që është përdorur më shpesh për Leung.
Ujku (狼英): Përshkruan pikturën e pabesueshme dhe
represive për Leung Çung Jing.
Karavidhe (龍蝦): Metaforë për shijen e keqe të veshjes të
bashkëshortes të Leung, Rexhina Leung Tong Çin Ji. Vjen
nga një mantel i kuq që ajo e ka veshur dhe është dukur sikur
Karavidhe.
Në vijim të këtyre termeve ja edhe disa shembuj që përdoren
në Kinë:
剩女 Mbeturina të grave: Gra të pamartuara në Kinë në
moshë mbi 27 vjeçare
港灿 Gang Can: Hongkongers
小日本Xiao Riben: Japonez të vegjël

III: Pseudonime politike
Të zakonshme në diskurset e medias dhe në bisedat e përditshme. Ato nuk mund të konsiderohen si gjuhë të urrejtjes,
sipas shumicës së banorëve të Hong Kongut. Megjithatë, implikimi i tyre ofendues është mirë i kuptuar.
Nëna e kujdesshme (慈母): Satira për dhunën e policisë.
Termi është paraqitur nëpërmjet të intervistës të ish Komisarit të Hong Kongut Endi Cang Vai Hun kur e përshkroi rolin
mbrojtës të policisë si “nëna e kujdesshme”.
689: Ka të bëjë me sistemin zgjedhor dhe Drejtorin kryesor
ekzekutiv Leung Çung Jing. 689 vjen nga 1200 votat që Leung

日本鬼子Riben Guizi: fryma japoneze
洋鬼子Yang Guizi: fryma e të huajve
棒子 Bangzi (shkopi): Коreanët
阿三 АSan (tre): Indianët
强国 Qiangguo (komb i fortë): Përdoret në Apple Daily në
Hong Kong dhe i referohet Kinës
大陆客Da Lu Ke(turistë nga Kina): Tani është term ofendues
me përdorim të gjerë nga disa media në Hong Kong
台巴子Tai Bazi: Тајvanez
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Ami a gyűlöletbeszédet illeti,

GYŰLÖLETBESZÉD

hogy a becsmérlő, uszító tartalmak lehetséges
hatását felmérjék.

KTHIMI I URREJTJES
LÉPJÜNK TÚL A GYŰLÖLETKELTÉSEN:

Az Etikus Újságírók Hálózata (EJN) által - nemzetközi
minták alapján – összeállított teszt a hírek gyűjtése,
összeállítása és terjesztése kapcsán felmerülő
kérdéseket veszi sorra. Segít abban, hogy a
megszólalókat és a megszólalásokat etikai
kontextusba helyezhessük.

MÉDIAKAMPÁNY A
Fushata
mediatike për tolerancë në gazetari
TOLERÁNS ÚJSÁGÍRÁSÉRT

2

3

STATUSI

I FJALIMIT
Deri ku prekë fjalimi?

FUSHA
E FJALËS
Cili është përfitimi për folësin
dhe interesat e tij?

A ekziston model për sjellje?

A iu shkaktoi dëm me qëllim të
tjerëve?

5

TEST PËR
GAZETARË
I PËRBËRË
NGA 5 PIKA

A CHECKLIST
4 QËLLIMET E
FJALIMIT

5

A është fjalimi i dëmshëm?

VET PËRMBAJTJA

A mund të nxitë dhunë
ndaj të tjerëve?

MJEDISI SOCIAL/EKONOMIK/POLITIK
Kush mund të ketë pasoja negative?
A ekziston histori
e konfliktit ose
diskriminim?

1

STATUSI
I FOLËSIT
Si mund të ndikojë pozita e tyre
mbi motivet e tyre?

A duhet të dëgjohen apo të injorohen?
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MOS BËNI SENZACION! MOS PUBLIKONI MENDONI PËR NJË ÇAST
NE HAJSZOLJUNK SZENZÁCIÓKAT

МРЕЖА ЗА ЕТИЧКО НОВИНАРСТВО (МЕН)

NE

!

A TARTALMAK KÖZLÉSÉT
SZÁNJUNK

IDŐT A KÖZLENDŐ

EthicalJournalismNetwork.org

OSSZA MEG MÁSOKKAL!

MEDIA KENI KUJDESË
Nuk ekziston “NDERSHMËRI” në vrasje!
Tasninam Amar

P

avarësisht nga përpjekjet për të sensibilizuar mediat në Pakistan për çështjet
gjinore, veçanërisht dhunës ndaj grave, disa media në një përpjekje për të rritur
rejtingun si duket nuk kujdesen për ekuilibrin. Pothuajse të gjitha kanalet televizive e senzacionalizojnë vrasjen e Kandel Balok, korrikun e kaluar, një model që u bë
një person i famshëm duke treguar fotografi dhe intervista eksplicite. Tmerri i humbjes
së jetës së re u bë farsë dhe nuk kishte shumë vend për ngushëllime, atë që shumica e
mediave e treguan si vrasje për “nderë”.

Kendel Balok ishte në titujt kryesor shkaku i shprehjes së hapur të seksualitetit të saj me publikimin e
fotografive e veshur me veshje provokuese e cila ishte në kundërshtim me qëndrimet patriarkale. Ajo nuk
ishte kriminele, por shkaku i famës së saj mediat kishin mos ndjeshmëri dhe mosrespektim më të madh nga i
zakonshmi gjatë paraqitjes së dhunës që ka ndodhur për shkak të gjinisë, dhuna ndaj grave ose e ashtuquajtur “vrasje për nderë”.
Dy javë para vrasjes së Kendel, një grua britanike, Samija Shahid ishte në vizitë të Pakistanit dhe si duket
babai i saj dhe burri i saj i parë e vranë atë. U thoshte se ajo e ka zhlyer nderin e familjes me divorcin nga
burri i saj i parë i cili e ka maltretuar dhe është martuar me një njeri tjetër sipas dëshirës së saj. Një grua
tjetër, edhe ajo me emër Samija e martuar, nënë e dy fëmijëve, vdiq në prill të vitit 1999, kur u vra me urdhër
të prindërit të saj në Lahore, sepse ka dëshiruar të ndërprenë martesën në të cilën nuk ka qenë e maltretuar.
Faktet dëshmuan se disa anëtarë të familjes kanë qenë të përfshirë, jo vetëm i dyshuari kryesor. Të afërmit
e Samijës ia falën vrasjen. Shtypi e karakterizoi vrasjen si “vepër e një individi” dhe askush nuk u dënua nga
shteti.
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Shumë gra në Pakistan janë vrarë
në emër të “nderit” dhe në atë mënyrë
i shndërronin gratë në kriminele për të
cilët është thënë se meritojnë dënim shkaku i vlerave dhe traditave diskutabile.
“Vrasjet e nderit” bazohen në shfaqjen absurde se gratë e afërta të vepruesit
duhet ta ruajnë “nderin” e burrit.
Shpresojmë se punët janë duke u
ndryshuar në lidhje me vrasjet e tilla. Shkaku i luftës shumëvjeçare të grave, ligji i
ri thotë se dënimi me burg të përjetshëm
do të jetë i detyrueshëm për “vrasjet
e nderit”. Dënimi me vdekje mund të
ndryshohet në burg të përjetshëm nëse
familja e viktimës ia falë krimin vrasësit.
Gjyqtari do të ketë të drejtë të caktojë a
mund të karakterizohet vrasja si “vrasje
për nderë”.
Në shumë pjesë të botës gratë vriten
në emër të nderit. Ato shpesh janë të
përshkruar si vepra fisnore, feudale, patriarkale të ruajtjes së nderit në familje.
Në kultura të tilla, gratë mund të thuhet
se sjellën turpshëm kur përdorin kozmetikë, kur bisedojnë me ndonjë burrë të
huaj ose kur dëshirojnë vet të zgjedhin
burrin e tyre. Burrat gjithashtu ndodh
të jenë viktima të kësaj praktike, por
shumica e të vdekurve nga kjo praktikë
janë gra në moshë prej 10 e deri në 70
vjeçare.
Grupet për mbrojtjen e të drejtave të
njeriut në Pakistan thonë se nëse në vjet
paraqiten nga 500 e deri në 1.000 raste
të tilla, atëherë numri më i madh i rasteve nuk është paraqitur në institucione.
Aspekti kritik i këtij krimi është
mënyra në të cilën raportohet për të.
Stili dhe terminologjia të cilët i përdorin
mediat, posaçërisht mediat sociale, kur
shkruajnë për çështjet e grave, posaçërisht për dhunën ndaj grave është mjeti
kryesor në portretimin e këtyre vrasjeve.
“Ne duhet të bëjmë dallim mes botës
imagjinare dhe “reality show”, të dallojmë njerëzit që shkruajnë në Twitter dhe
Facebook nga shtypi dhe mediat elektronike, edhe pse nuk është i qartë kufiri
mes online blogerëve dhe aktivistëve
tjerë që punojnë nga kolltuku”, thotë
Tahira Abdulla, aktivist për të drejtat e
grave që jeton në Islamabad.
Ndoshta lista me këshilla për atë se
si raportohet për “vrasjet për nderë” do
t’i sqarojë problemet. Analiza e mediave
në Pakistan tregon kufi të qartë mes mediave senzibile në gjuhën angleze dhe
të mediave popullore në gjuhën rajonale
të cilët kanë ndikim dhe prezencë më të
madhe.
Sa i përket vrasjes së Kendel, cila
ishte porosia që u transmetua nëpërmjet
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të videos së shfaqur në të cilën shihet ajo
dhe një prift? Të shprehen ngushëllime
për gruan që i kundërshtoi normat patriarkale? Disa vëzhgues mund të pajtohen.
Gjithashtu, me mënyrën e raportimit
u dha përshtypje se ajo është duhur të
vdesë. A ishte e bërë kjo qëllimisht?
Disa persona besonin se gruaja
e cila thjeshtë dëshironte të nxjerrë
maksimumin nga jeta e saj dhe ishte e
guximshme pa marr parasysh rrethanat dhe bindjet e saj. Qëllimisht ose jo
mediat treguan mosrespektim ndaj të
vdekurës, ndërsa prifti pothuaj se aspak
nuk ishte në qendër të vëmendjes, edhe
pse ai ishte funksionar i lartë para se të
publikohet kjo storje.
Nuk kishte storje hulumtuese ose
diskutime më të thella për pyetjet e
qëndrimeve mizoginistike të cilët ishin
aq të dukshme në një numër të madh
të raportimeve. Në disa raste ishte në
pyetje verbëria për gjininë, e jo çështja e
gjinisë. Shpesh herë në emisionet edhe
nikoqiri edhe shkrimtari / gazetari nuk
ishin në gjendje të shohin dallimin që
mund ta bëjë terminologjia dhe mënyra
e konstruktimit të fjalisë. Gjithashtu e
rëndësishme, sa kohë i është kushtuar
ndonjë temës dhe pse. Së fundi, nuk
duhet të gjykohet biznesi i gazetarisë.
Sipas një shkrimi në Daily News (Egjipt) “terminologjia në mediat” për vrasjet
janë e ndërlikuara si këto, janë lënë në
përgjegjësi të mediave që të gjejnë emër
më të mirë i cili i përshtatet krimit. Vetëm
atëherë do të jetë më lehtë të punohet
në drejtim të gjetjes së zgjidhjes,
Al Jazeera solli vendim për atë që
ato nuk do të përdorin: “Ne gjithmonë
i azhurojmë drejtimet e stilit tonë që
të transmetojmë në mënyrë sa më
autentike dhe më të kuptueshme për
problemet botërore”. Ngjarjet e fundit në
Pakistan e nxitën debatin në Al Jazeera,
posaçërisht për termin “vrasje për nderë”.
“Kryeredaktorët tonë për momentin janë
duke i shqyrtuar alternativat... por, termi
“vrasje mizoginistike” nuk është pjesë e
tyre”, tha zëdhënësi. Përveç të frazave
dhe nuancave që e ndryshojnë kuptimin
e storjes, mediat duhet të përqendrohen
në personin që e ka bërë veprën penale, e jo në viktimën. Më tutje, mediat
duhet të kryejnë punën e tyre më të
rëndësishme; edukimin dhe informimin e
publikut se vrasja në emër të nderit nuk
është e arsyetuar me ligj ose me moral
dhe vrasësit e tillë meritojnë dënim të
rreptë sipas ligjit. Duhet të inkurajohet
dhembshuria me viktimat e dhunës dhe
dhunuesit të dënohen ashpër.
Mediat, gjithashtu mund të bëjnë

shtypje mbi qeveritë që të ndihmojnë
të parandalojnë krimet e tilla dhe të
ofrojnë mbrojtje efektive të viktimave
të mundshme, të iniciojnë fushata me të
cilët do të ndryshohet mënyra e perceptimit e cila ka mbetur e mbërthyer në
mosdije dhe të nxitë pranimin e grave si
anëtare të barabarta të shoqërisë e jo si
mallra dhe magazina të nderit të burrave.
Në luftën kundër mizoginisë duhet të
ndryshohen shfaqjet e gabuara kulturore dhe stereotipat patriarkale duke
u transformuar në diçka që do të sjellë
ndryshime në bashkësinë në tërësi.
Për mediat në Pakistan bastet janë
shumë të larta dhe mund të pritet të
marrin në dorë luftën kundër paraqitjes
së gabueshme të çështjeve të grave dhe
dhunës gjinore, posaçërisht për “vrasjet
për nderë”.
Shqyrtimi i mbulimit të mediave të
huaja të këtyre vrasjeve (për shembull,
në Britaninë e Madhe) zbulon mungesë
të empatisë dhe njohje të pyetjeve dhe
shpjegimeve të fenomenit si “mënyrë
katastrofale për jetë”, çështja e “kulturës”
dhe mosnjohja e “mënyrave perëndimore”. Këto tituj, të bazuar në stereotipa, e formojnë mënyrën në të cilën
shumica e njerëzve i perceptojnë krimet
për nderë dhe sipas opinionit publik,
bashkësitë emigruese janë regresive, të
vjetruara dhe moralisht janë inferiore.
Shpesh vihet në konkluzion të
rrezikshëm se “vrasjet e nderit” janë
pjesë e shoqërisë islamiste dhe janë të
sanksionuara nga islami, siç janë shumica
e rasteve në shoqëritë myslimane. Për
atë për mediat në Pakistan dhe në botë
shumë është e rëndësishme të ndryshojnë idenë kryesore se krimet për nderin
janë të sanksionuara nga islami. Kjo
është e mundur nëpërmjet të raportimit
për barazinë gjinore, që do të përbëhet
prej fakteve, e jo nga supozime me fokus
në kryerësve të veprave penale, e jo në
viktimat.
REFERENCA:
Aisha Gil “Dhunë patriarkale në emër
të “nderit”: Universiteti në Rohampton,
Londër, Zhurnali i shkencave juridike,
janar viti 2006).”
Dojçe Vele: http://www.dw.com/
en/rethinking-the-term-honor-killing/a19451648?maca=en-rss_en_DailyNewsEgypt-14679-xml-mrss
http://uksresearch.readyhosting.
com/PublicationsPDFs/Code%20Of%20
Ethics%20Final.pdf
http://www.uksresearch.com/PublicationsPDFs/Through%20The%20Gender%20Lens.pdf

TURQIA
TMERRI I GAZETARËVE PAS
DËSHTIMIT TË GRUSHTETIT
Ceren Sozeri

G

azetarët në Turqi përballohen me periudhën më të rëndë të represionit që
mbahet në mend. Sipas Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu (Platforma
për solidaritet me gazetarët e arrestuar) më 23 tetor të vitit 2016 së paku 116
persona ishin në burg. Sipas Bashkimit të gazetarëve në Turqi 10.000 persona kanë
humbur vendet e punës nga viti 2013, ndërsa 3.000 persona pas dështimit të grushtetit më 15 korrik të vitit 2016. Një ditë pas dështimit të grushtetit dhjetëra ueb faqe të
lajmeve u mbyllën ose ishin të bllokuar nga ana e rregullatorit për telekomunikime.
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Mbajtja e flakës
etike në gazetarinë
turke
A është e mundshme gazetaria etike në një
vend si Turqia, ku gazetarët janë objekt i
masave të rrepta me të cilët i bëhet shtypje
pavarësisë, një veprim i paparë në historinë
demokratike të vendit?
Fatkeqësisht, përgjigjja, është jo. Autocensura e
paraqitur nga ana e EMN dhe organizatat tjera në
disa vitet e fundit tani i fitoi redaksitë. Zërat kritike
heshtin. Atmosfera është e krijuar me frikësime.
Gjatë vitit 2016, EMN ishte pjesë e grupit të
mediave për mbështetje të lirisë të cilët fituan
çmimin për solidaritet nga Shoqata e gazetarëve të
Turqisë. Ishte nderë për ne, por mos të gënjejmë
veten me mendimet se kushtet e rrezikshme për
gazetari do të ndryshojnë së shpejti.
Protestat ndërkombëtare luajnë rol të rëndësishëm gjatë kryerjes së shtypjes ndaj qeverisë dhe
ato duhet të vazhdojnë. Por, e rëndësishme është
të sigurohet mbështetje e vazhdueshme dhe të krijohen iniciativa të reja të cilat do të ruajnë flakën
etike në industrinë mediatike të vendit.
EMN do të angazhohet me liderët e mediave të
Turqisë në muajt në vijim t’i promovojë sistemet e
brendshme për menaxhim etik, transparencë dhe
vetërregullimi në kuadër të industrisë mediatike e
cila ishte e prekur nga sistemi i dobët i politizuar të
pronësisë i cili me vite të tëra e dobësonte gazetarinë, kohë të gjatë para se të paraqitet kriza.
Ne, gjithashtu do të promovojmë shkrim-leximin medial dhe programet informative, posaçërisht me njerëzit e rinj dhe në bashkëpunim me
universitetet që të ndihmojmë në zhvillimin e
kuptimit më të thellë të rëndësisë së pluralizmit
dhe diversitetit të sferës publike informuese.
Iniciativat e tilla nuk do të arrijnë të dalin
në ballinat (dhe për momentin, ndoshta edhe është
mirë ashtu), por do t’iu ndihmojë redaktorëve turk
dhe gazetarëve të vazhdojnë të prekin vlerat e
gazetarisë etike edhe kur kushtet do të lejojnë, të
rindërtohet kultura e gazetarisë të pavarur e cila
do të kthejë demokracinë në rrugë të drejtë.
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Më 20 korrik, Presidenti Erdogan shpalli gjendje të jashtëzakonshme për tre muaj dhe pjesërisht e suspendoi Konventën
Evropiane për të drejtat e njeriut. Prej atëherë, qeveria turke kishte
mundësi të qeverisë me dekret dhe të miratojë ligje të cilët kanë
fuqi juridike: 16 kanale televizive, 23 stacione të radios, tre agjenci të lajmeve, 45 gazeta ditore, 15 revista, 29 shtëpi botuese të
cilët ishin të lidhura me lëvizjen opozitare të Fetulla Gjylenit kishte
kërkesë të mbyllën.
Në fund të shtatorit, 12 kanale televizive dhe 11 stacione të
radios, shumica e tyre pro-kurdë u mbyllën me Dekret nr. 668, i cili
mundësoi mbyllje pa vendim të gjykatës në bazë të ekzistimit të
lidhjes me organizata terroriste të cilët paraqesin rrezik për sigurinë
shtetërore. Më pas, tërë prona e tyre mund të konfiskohet nga shteti. Disa gazeta ende ekzistojnë.
Më 5 tetor të vitit 2016, hyri në fuqi amendamenti i aktit nënligjor për kontrollimin e Organit për reklamat e shtypura. Me këtë
amendament parashihet se gazetat të cilët nuk do t’i largojnë nga
puna gazetarët që janë nën hetim sipas Ligjit për anti-terrorizëm në
afat prej pesë ditësh, nuk do të mund t’i përdorin reklamat zyrtare.
Vetëm në tremujorin e dytë të vitit 2016, 56 gazetarëve iu është
gjykuar sipas këtij ligji, ndërsa gjashtë prej tyre janë dënuar me 15
vjet burg, sipas raportit të BIA Media Monitoring.
Në fillim të nëntorit, vazhdoi pastrimi në të cilin policia i paraburgosi edhe kryeredaktorin edhe disa gazetarë të opozitës nga gazeta
Cumhuriyet, një nga gazetat më të vjetra dhe më të respektuara
në Turqi. Kryeredaktori Murat Shabunku, karikaturist, dhe shtatë
anëtarë të Bordit u dërguan në burg ku ende e presin gjykimin në
lidhje me akuzat për terrorizëm. Në gusht, ish redaktori i gazetës,
Kan Dindar, ka ikur nga shteti pasi që është dënuar me pesë vite
burg me akuzë se ka qenë spiun.

Akreditimi që përdoret për censurë
Qeveria jo vetëm që ka intervenuar në politikën editoriale, por
edhe në mënyrë të drejtpërdrejtë urdhëron gazetarë, me përjashtim
të gazetarëve të parlamentit dhe përfaqësuesit e mediave “disidente” në Ankara.
Një gazetar i njohur nga Cumhuriyet tha se burokracia në Ankara
siguron informata vetëm për gazetarët e mediave qeveritare të cilët
veprojnë si anëtarë të partisë në pushtet. “Është e pamundur të
kritikohet qeveria”, tha ai.
“Ekziston hierarki në konferencat e shtypit e cila i rangon mediat
si pro-qeveritare, mejnstrim dhe opozitë. Ndonjëherë nuk na ftojnë
në konferencat për shtyp për çështje kryesore. Mediat e opozitës
mund të kanë qasje deri në informatat e brendshme, por vetëm në
mënyrë jozyrtare”.
Më herët ai tha se gazetarët parlamentarë kanë mundur të informojnë edhe përveç të brifingjeve pas takimeve në kabinetin, por pas
vitit 2002, pasi që erdhi në pushtet Partia për drejtësi dhe zhvillim
(AKP) ajo praktikë mbaroi.
Sultan Ozer, ish përfaqësuesi i gazetës ditore Evrensel nga
Ankara, akreditimi për qasje deri në zyrën e kryeministrit i të cilit u
anulua në vitin 2008, tha se kjo ka ndodhur “shkaku i pyetjes që e
parashtrova në formë të shkruar. Ato thonin se arsyeja është diskontinuiteti i pjesëmarrjes time. Por, gazetarët nuk mund të jenë subjekt
i prezencës së detyrueshme. Unë i padita dhe fitova pas dy vjet e
gjysmë. Duhet të shtoj se nuk mund të ndiqni asnjë takim në selinë
e AKP-së pa akreditimin nga zyra e kryeministrit”.
Ai gjithashtu deklaroi se “nuk mund të caktojmë takim
te ndonjë ministër ose burokrat. Ato asnjëherë nuk na lejojnë të
parashtrojmë pyetje, Nëse gazetari parashtron pyetje kritike, madje
edhe nëse është nga mejnstrim mediat, ato kërkojnë nga redaksitë
më mos ta dërgojnë atë gazetar në takimet e ardhshme”.
Thuhet se qeveria i kontrollon pyetjet në konferencat për shtyp.
Në vitin 2010, një gazetar nga TRT (Radio Televizioni i Turqisë) pyeti

për çmimin e rritur të gazit natyror në Turqi, por pyetjen ia
parashtroi kryeministrit të Bullgarisë, në vend se t’ia parashtrojë kryeministrit të Turqisë, Rexhep Tajip Erdogan. Erdogan
menjëherë ndërhyri duke intervenuar se pyetjen ia ka parashtruar njeriut të gabuar dhe u përgjigj në atë pyetje.
Ozar u ankua jo vetëm në diskriminimin e mediave të
cilët nga ana e qeverisë u karakterizonin si “disidente”, por
gjithashtu edhe për mungesë të solidaritetit mes gazetarëve. Ajo tha: “Kur parashtron pyetje kritike për politikat e
qeverisë, disa kolegë reagojnë para zëdhënësit. Vitin e kaluar
gjatë konferencës për shtypin në Bordin e Komisionit për
pagat minimale unë pyeta a është e mundur të jetohet me
këtë pagë. Por përfaqësuesi i punëdhënësve më sulmoi me zë
të ashpër”.
Para një kohe të shkurtër, kur 664 pres-kartela u
anuluan nga Direktorati Gjeneral për shtyp dhe informata të
Zyrës të kryeministrit, reagimi i gazetarëve dhe organizatave
mediatike ishte i dobët. Përzgjedhja selektive për kartelat dhe
për akreditimet tjera, plus kufizimi i qasjes deri në takimet
zyrtare mundet dhe duhet të llogaritet si censurë, ndërsa
gazetarët duhet të bashkohen kundër tyre.

Pas përpjekjes për grushtet,
vetë-censurimi është alarmues
Në vijim të censurës zyrtare, vetë-censurimi është gjithnjë
më prezent. Gazetarët dhe mediat e praktikojnë shkaku i
frikës nga represionet qeveritare. Dandar dhe përfaqësuesi
për shtyp nga Ankara, Erdem Gel ishin të burgosur për 92 ditë
shkaku i storjeve të tyre për kamionëve të inteligjencës turke
të dërguara në Siri, të cilët u publikuan në fillim të vitit 2014.
Më vonë, më 6 maj të vitit 2016 Dandar ishte i sulmuar
duke provuar të xhirojë jashtë gjykatës në Stamboll. Sulmuesi
ishte i çliruar vetëm pesë muaj më vonë nga burgu. Dandar
tha: “Sot për gazetarët situata është shumë më e vështir se dikur më herët. Për atë gazetarëve iu nevojitet shumë vetëbesim
dhe guxim”.
Në këto rrethana vetë-censurimi bëhet mekanizëm
mbrojtës i gazetarëve. Kushtet jo të mira që krijohen me
represionin qeveritar dhe shtetëror i ekspozon në rrezikun nga
keqpërdorimi dhe shtypjet që të gjithë zërat disident edhe nga
agjencitë shtetërore edhe nga online përkrahësit e qeverisë.
Nga janari i vitit 2016 me projektin e Institutit Ndërkombëtar për institucione gazetareske ndiqen online fushatat e
koordinuara nga përkrahësit e AKP-së. Porositë e tyre përfshijnë etiketime siç janë “tradhtarë”, “terrorist” ose “përkrahës i
terroristëve” si dhe “qafir”. Shumë gazetarë ishin të kërcënuar
me dhunë dhe me vdekje. Asli Ajditashbash, gazetare e njohur
shkroi storje të titulluar: “Represioni turk e shkatërron guximin
dhe shëndetin tim”, për Washington Post... Ajo vuante nga
tiroiditi sub-akutik shkaku i stresit pas grushtetit. Ajo e definoi
atë periudhë si një tmerre.
“Gjatë vitit të kaluar, ndjej si në mënyrë intuitive kam zhvilluar teknika për mbijetim që të mund të vazhdoj të shkruaj
në Turqi. Për shembull, presidenti turk dhe familja e tij janë
jashtë kufijve për mua. Asnjëherë nuk shkruaj në mënyrë të
drejtpërdrejtë për të. Mund të citoj ndonjë deklaratë të tij ose
ta kritikoj “Ankarën” ose “vendimin e qeverisë”. Por, asnjëherë
nuk dihet kush është subjekti.
“Unë nuk e preki temën për korrupsion. Asnjëherë. Kur
është e mundur, vendosi të punoj temë nga politika e jashtme.
Nuk përzihem me gjulenistët as nuk paraqitem në emisionet e

tyre në televizion. Kështu është më lehtë, sepse të gjithë janë
të burgosur. Porositë në Twitter i bëj me kujdese. Rrallë shkoj
në greva, demonstrata madje edhe për lirinë e fjalës”.
Një gazetari i lirë dhe njëkohësisht fikseri jonë tha se i ka
refuzuar të gjitha kërkesat e gazetarëve të huaj pas tentativës për grushtet: “Me vite të tëra punoja me të huajt. Por, e
lash atë punë në korrik. Pse? Duke menduar se do të bëjmë
intervista me ndonjë përfaqësues të qeverisë, e dija se asgjë
nuk mund të ndodh, vetëm në rastin më të keq mund të na
paraburgosin një kohë të shkurtër. Por tani jam në gjendje të
parashikoj se; gazetari me të cilin punoj mund të depërtohet,
ndërsa mua mund të më llogarisin si “terrorist” dhe jo me javë,
por me vite të tëra të burgosem”.
Sulmet u shndërruan në persekutime. Askush, posaçërisht
gazetarët nuk ndjehen të sigurt, thjeshtë provojnë të mbijetojnë. Kolumnisti i njohur nga mediat mejnstrim shpjegon:
“Vetë-censurimi ka hyrë aq thellë brenda meje. Nuk di për
çfarë do të shkruaj nëse nesër zhduket represioni”.

Konkluzion dhe rekomandime
Sot, përballohemi me masat më të vështira kundër lirisë së
shtypit. Pothuaj se çdo organizatë ndërkombëtare i bën thirrje
Turqisë të ndërprenë me burgosjen e gazetarëve, me mbylljen
e radiove dhe televizioneve dhe censurimin e internetit duke u
munduar të ndalojnë kritikën.
Rritja alarmante e censurimit shtetëror është kërcënim për
ardhmërinë e gazetarisë, posaçërisht për raportimin politik.
Para se të bëhet vonë qeveria duhet t’i ndjek këto rekomandime:
• Gjendja e jashtëzakonshme e cila shkaktoi shkelje e të
drejtave fondamentale pas tentativës për grushtet më 15
korrik, duhet të mbarojë menjëherë.
• Qeveria duhet menjëherë të ndalojë ndikimin mbi gazetarinë dhe t’i lirojë gazetarët e burgosur.
• Mbyllja e radiove dhe televizioneve duhet të ndërprenë.
• Punonjësit në qeveri duhet të përmbahen nga çdo lloj të
diskriminimit, siç është akreditimi selektiv që konsiderohet si
censurë.
• Pres kartelat duhet t’i organizojë ndonjë trup i pavarur i
përfaqësuesve të shoqatave gazetareske sindikale.
• Organi për reklamim në shtyp duhet të jetë i pavarur dhe
transparent në shpërndarjen e drejtë të reklamave shtetërore
dhe lajmërime për mediat e shkruara.

Së fundi
Ekziston nevojë për solidaritet më të madh mes gazetarëve
dhe organizatave mediatike në luftën me censurën shtetërore
dhe rindërtimin e besimit të ndërsjellë dhe kredibilitetit të
gazetarisë.
Edhe pse mund të kalojë kohë deri sa të pastrohet atmosfera e helmuar e shkaktuar nga mospajtimi me zërat, megjithatë mbështetja e madhe për gazetarinë e cila i respekton
parimet themelore të pavarësisë, të vërtetës dhe njerëzisë do
të ndihmojnë kur kriza politike do të kalojë dhe do të ndryshohet kur mediat do të jenë të gatshme të luajnë rolin e tyre
në rindërtimin e demokracisë, pluralizmit dhe respektimin e të
drejtave të njeriut.
Me kërkesë të tyre, disa emra nuk janë publikuar shkaku i
mbrojtjes së individëve dhe mediave të tyre.
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Bashkëpunëtorë
Tasninam Amar është gazetare e shpërblyer, radiodifuzer
dhe aktivist për media, zhvillim dhe për të drejtat e grave.
Ka diploma nga universitetet në Havai dhe Karaçi, ku
është asistente për Mas-komunikime. Ajo e udhëheq Uks
Research Centre, organizatë për ndjekjen e mediave, dhe
është producentë për Meri Awaz Sunno (dëgjoni zërin tim),
radio program i udhëhequr kryesisht nga stafi i përbërë prej
grave. Ajo ka punuar për The Muslim dhe Dawn, gazeta ditore në Pakistan. Gazetaria e saj për dhunën mbi gratë ishte
e prezantuar në Samitin botëror në KB në vitin 1995 në Konferencën për gra në Pekin. Në qershor të vitit 2009 ajo e fitoi
çmimin për lider mediatik ndërkombëtarë nga Internjuz.
Çerijan Xhorxh është profesor në Departamentin për gazetari
në universitetin baptistik në Hong Kong, ku e hulumton lirinë
e të shprehurit, censurimin dhe mediat alternative. Libri i tij
i fundit është Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and its Threat to Democracy (MIT Press, 2016). Para
se të hyn në ujërat akademike, ka qenë gazetarë në The
Straits Times, Singapor. Ueb faqja: cheriangeorge.net.
Geret Harding është gazetar që jeton në Bruksel dhe është
trajnues për media dhe drejtor ekzekutiv në Clear Europe,
kompani për komunikime e specializuar për trajnime mediatike. Si gazetar i shpërblyer dhe ekspert për probleme
evropiane, ai ka shkruar në Time magazine, Politico, The
New York Times, The International Herald Tribune, The Wall
Street Journal dhe Guardian. Ai është drejtor në University
of Missouri School of Journalism’s Brussels programm dhe
është kolumnisti për EUobserver. Punon me IHECS School
of communications në Bruksel, European Journalism Centre
dhe College of Europe në Brizh.
Çan Çi Kit është asistent profesor në Shkollën për
komunikime në Hang Seng Management College, Hong
Kong. Hulumtimi i tij përfshinë gazetari, sociologji mediatike
dhe identiteti i Hong Kongut dhe komunikimi i rrezikshëm.
Ai shkruan për revista ndërkombëtare siç janë Journalism:
Theory, Practice and Criticism, Chinese Journal of Communication dhe China Perspectives. Ai shkruan kolumna në
gazetat në Hong Kong dhe komentot në radio dhe në televizione.
Even Makaskil është në Guardian afër 20 vite, filloi si korrespodent kryesor për politikë, dhe më vonë si redaktor diplomatik, shef i Washington Bureau dhe korrespodent nga Nju
Jorku, ndërsa tani punon si korrespodent për mbrojtje dhe
shërbime sekrete. Ai i mbulon politikat e Britanisë së Madhe, konflikti mes Izraelit dhe Palestinës, lufta në Irak dhe dy
zgjedhjet e Barak Obamës në Shtëpinë e Bardhë. Ai ishte
pjesë e stafit të Guardian i cili e fitoi titullin Pulicer për shërbime publike në vitin 2013 për mbulimin e lajmit për rrjedhjen e informatave nga Edvard Snouden. Ai është stipendist
në Nuffield College, Oksford.
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Rashel Nakitare është asistente e menaxherit të programeve
televizive në Broadcasting Corporation në Keni dhe ish-kryetare
e International Association of Woman in Radio and Television.
Ajo ka përvojë pune 25 vite në sferën mediatike. Ajo ka diplomë
master për komunikime dhe ka marrë pjesë në trajnime të shumta profesionale ndër të cilët edhe trajnimi prestigjioz Hubert Humphrey fellowship. Rashel është përfaqësuese nga Afrika në Rrjetin për gazetari etike.
Bil Orme është autor, redaktor dhe konsulent për komunikime
strategjike dhe zhvillim të mediave ndërkombëtare. Ai është
korrespodent i më hershëm i The Economist dhe The Washington Post për Amerikën Latine dhe për New York Times për Lindjen e Afërt. Në vitet e 1990 Bil ishte drejtor ekzekutiv i Komitetit
për mbrojtje të gazetarëve (KZN). Më vonë 12 vite punoi për
Kombet e Bashkuara si zëdhënës i KB Programi për zhvillim dhe
këshilltarë për mbështetje të mediave të pavarura. Për momentin
punon me Forumin Global të Brukselit për zhvillim të mediave
(GFRM). Kontakt: bill.orme @ gmail.com / + 1-917-607-1026
A.S. Panerselvan është redaktor i The Hindu, ndërsa është
edhe ombudsman i pavarur i brendshëm për lajme. Ai është kolumnisti i rregulltë dhe arsimtar për gazetari në kolegjin prestiogjioz në Azi, Asian College of Journalism, Chennai. Ai ka përvojë
të madhe në gazetari dhe 10 vite e udhëhoqi grupin rajonal për
zhvillimin e mediave Panos South Asia, nga viti 2004 deri më
vitin 2014.
Misja Pekel studijoi drejtësi dhe gazetari në Amsterdam dhe
Lids. Ai është i njohur në sferën mediatike në Holandë, posaçërisht për filmin dokumentar Njeriu. Përveç filmave dokumentarë ai
punon edhe në Medialogica, serial televiziv për opinionin publik
dhe ndikimin e mediave.
Mod van de Rejt është gazetare hulumtuese dhe historiane
holandeze. Ajo punon për radiodifuzerët publik Njeri dhe VPRO,
të cilët prodhojnë programe televizive dhe të radios. Si hulumtues
për Medialogica ajo specializoi opinionin publik dhe ndikimin e
mediave mbi shoqërinë.
Ceren Sozeri është profesor dhe anëtarë i fakultetit në
Departamentin për komunikime në Universitetin Galatasaraj.
Ajo publikon storje me temë ekonomia politike e mediave,
politikat mediatike, liria e shtypit, çështjet etike, diskriminimi
dhe fjala e urrejtjes në Turqi. Ajo është përfaqësuese e MEN
në Turqi nga viti 2015. Ajo gjithashtu është pjesë e iniciativës
Ben Gazeteciyim (Unë jam gazetar) për solidaritet në Turqi.
Ejdan Vajt është drejtor i Rrjetit për gazetari etike. Ka punuar si
gazetar në Britaninë e Madhe, në The Guardian dhe 24 vite ka
qenë sekretar gjeneral i Federatës ndërkombëtare të gazetarëve
me seli në Bruksel. Ai është autori i librit të publikuar më vitin
2008 “To Tell You the TRUTH on ethics, self-regulation and good
governance in journalism”.

Për Rrjetin
për gazetari etike
Misioni jonë
Rrjeti për gazetari etike ka për qëllim të përforcojë zanatin e gazetarëve dhe të promovojë standarde të larta etike në media të cilët i
shërbejnë publikut nëpërmjet të edukimit, trajnimit dhe publikimit të
hulumtimeve të dobishme

ETIKA NË LAJME MEN Raport për sfidat e gazetarisë në epokën pas të vërtetës
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Како можам да ја поддржам МЕН?

Si mund ta mbështes MEN-in?
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ethicaljournalismnetwork.org/donate
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journalismnetwork.org/donate
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Mund të na kontaktoni në

Контактирајте не

• Ejdan Vajt, drejtor dhe drejtor kryesor ekzekutiv
• Ејдан Вајт, директор и главен извршен директор
aidan.white@ethicaljournalismnetwork.org
aidan.white@ethicaljournalismnetwork.org
@aidanpwhite
•@aidanpwhite
Tom Lo, drejtor për fushata dhe komunikime
tom.law@ethicaljournalismnetwork.org
• Том Ло, директор на кампањи и комуникации
@tomlawmedia
tom.law@ethicaljournalismnetwork.org @
Rrjeti
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është iNetwork
regjistruar
tomlawmedia
The Ethical
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is a si
organizatë
bamirëse
nëand
Angli
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in England
Wales.
Charity
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bamirëse nr. 1166150
1166150

Fjalë globale për vitin 2016
Post-vërtet
Definicion: mbiemër që ka të bëj ose që karakterizon rrethana në të cilët faktet objektive
janë më pak të ndikueshme në krijimin e opinionit publik nga ankesat për emocionet dhe
bindja personale.
E miratuar dhe e përfshirë në fjalorin e Oksfordit për herë të parë në vitin 2016. Sipas raportit të përkthyesve programor ky term më shumë përdoret në kontekst të referendumit për BE
në Mbretërinë e Bashkuar dhe për zgjedhjet presidenciale në SHBA.

Shoqata e
Gazetarëve të
Maqedonisë

EJN

Ethical
Journalism
Network

www.ethicaljournalismnetwork.org
aidanpatrickwhite@gmail.com
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Ky publikim është hartuar në
kuadër të projektit “Rrjetëzimi i
gazetarëve për lirinë e mediave” i
financuar nga Bashkimi Evropian
dhe i implementuar nga Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë.
Përmbajtja e publikimit është
në përgjegjësi të plotë të ShGMsë dhe në asnjë mënyrë nuk
mund të konsiderohet se shpreh
pikëpamjet e Bashkimit Evropian

