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UDHËZUES

PËR

FOTO-RAPORTIM
TË SIGURTË

DHE ETIK

Një falënderim të veçantë për antarët e bashkësisë së
foto-reporterëve të Maqedonisë të cilët morrën pjesë në
punëtorinë e organizuar në afërsi të Liqenit të Ohrit prej
datës 18 deri më 20 qershor të vitit 2015.
Pjesëmarrësit ofruan një numër të madh të
qëndrimeve personave dhe njohurive në bazë të të
cilave është përpiluar ky dokument. Kjo përmbledhje e
rekomandimeve dhe sygjerimeve për raportim të sigurtë
dhe etik u përpilua falë të dhënave të tyre dhe kanë për
qëllim që tu ndihmojnë fotoreporterëve gjatë kryerjes së
detyrave të tyre të rëndësishme në mënyrën më të sigurtë
të mundshme në vendet e tyre të punës në Maqedoni.
Versioni i punës i këtij dokumenti u shqyrtua edhe
në punëtorinë njëditore të organizuar nga Shoqata e
Gazetarëve të Maqedonisë në Shkup, në tetor të vitit
2016. Një pjesë e diskutimit të kësaj punëtorie së bashku
me përvojën personale janë transmetuar edhe në tekstet
e TomisllavGeorgievit dhe Robert Atanasovskit, fotoreporterë të Maqedonisë me njohuri shumë gjëra dhe me
përvojë në nivel lokal por edhe rajonal.

HYRJE

Q

ëllimi i përpilimit të këtij dokumenti është që të

dhe ekipit redaktues për ti harmonizuar me prioritetet e sigurisë së

ofrojë ide dhe udhëzime për organizimin e mediave

gazetarëve në raste të rrezikshme dhe kompromituese. Qëllimi jonë i

kombëtare dhe për rregullimin e tyre. Kjonë mënyrë

përbashkët është që të përmirësohet kualiteti i gazetarisë, nëpërmjet

që gazetarët të raportojnë sigurtëndërsa klientëve tu

integritetit dhe sigurisë së gazetarëve tanë.

ofrohet raportim i drejtë.

Në mënyrë që të sigurohemi fizikisht dhe nga faktorët e jashtëm,
ne si gazetarë duhet ti kalkulojmë dhe kuptojmë rreziqet në të cilat do

Siguria dhe integriteti i raportimit janë të një rëndësie kyçe për

të eksponoheminë vendin e punës. Doemos duhet të bashkëpunojmë

lirinë e mediave, që është një prej principeve themelore të një shteti

brenda redaksisë në mënyrë që të krijojmë standarde universale të cilat

demokratik.

do ta forcojnë raportimin e individëve të bashkësisë sonë. Ekzistojnë

Këto udhëzime janë rekomandim për redaksitë të cilat ndjekin

momente kur gazetarët tanë në terren të bashkuar do të jenë më të

situatat vendore të cilat zhvillohen shpejtë, dhe të gjitha raportimet

fortë, dhe kështu ndikimi jonë në bashkësi do të jetë më i madh. Kur

e tjera lokale, duke u nisur prej informatave të planifikuara deri tek të

do të bashkëpunojmë duke marrë parasysh interesat më të mira për

cilat kemi qasje deri tek lajmet e rëndësishme.

sigurinë dhe etikën gazetareske.

Këto udhëzime janë bazuar në standardet dhe rekomandimet

Ne duhet të bisedojmë për skenarët ku ekipet informative i

ndërkombëtare dhe mbështeten në përkrahjen e plotë të redaksisë

përcjellin ngjarjet për të cilat dihet se janë jostabile apo jo të sigurta,

për shembull protestat të cilat tashmë janë shndërruar në dhunë ose

asnjëherë nuk është vonë që të fillohet me ndonjë fushatë të fortë në

aksione lufte. Por, gjithashtu të dihet se si duhet reaguar gjatë ngjarjeve

mbrojtje të kolegëve dhe shokëve tanë.

socio-politike të cilat zhvillohen shumë shpejtë.

Sjellja e vendimeve nga redaktorët, sidomos kur bëhet fjalë për

Fokusi i jonë është në aktivitetet vendore ku redaksia dhe raportuesit

sigurinë e foto-reporterëve duhet të jetë transparente dhe mundësisht

janë të njohur me rrethinën politike, fizike dhe personale por do të

me kyçjen e personelit. Standardet duhet të jenë të njëfishta në të

sigurohet edhe plotësim i ekipeve informative të cilat raportojnë për

gjitha sektoret dhe me përgjegjësi të përbashkët. Fotoreporterët

zonat e huaja armiqësore.

duhet të kenë të drejtën që të refuzojnë ndonjë detyrë nëse ndjejnë

Fokusi jonë është në sigurinë e reporterëve e cila mund të arrihet

se ekziston ndonjë rrezik për sigurinë ose redaksinë pasi që pikërisht

nëpërmjet një trajnimi adekuat dhe qasje deri tek pajisjet e sigurisë

ata do të kenë më së shumti informata të dorës së parë për situatën. Të

pasi që u tregua si mundësi për ta shpëtuar jetën. Personeli duhet të

punësuarit duhet të jenë të trajnuar mirë dhe të informuar për rreziqet

ketë pajisje mbrojtëse si kasketë, gaz-maska, jelek anti-plumb dhe

e secilës detyrë që do tu jepet.

në raste ekstreme duhet të kenë edhe makina të blinduara të cilat

Fuqishëm rekomandohet që të jepen udhëzime mbi etikën, të

duhet të dijnë se si ti vozisin. Këto pajisje duhet të jenë në dispozicion

shpjegohen standardet e kompanisë për çështjet e manipulimit në

dhe të përdoren në çdo rast të rrezikshëm në rast se priten rezultate

raport me përpunimin e mëtejmë dhe bnë sferën e redaktimit të

efektive.

hapësirës së fotografimit të objektit.

Është i nevojshëm planifikimi para çfarëdo interaksioni serioz apo

Duhet të zbatohen qartë rregulltat e kualitetit të “fotoshopimit”,

ndonjë incidenti që zakonisht ndodhin në mesin e raportuesve tanë

prerjes, tonimit, sekuencionimit të fotografive të cilat duhet të

dhe në rrethinat armike. Është e nevojshme që të bëhet planifikimi i

zbatohen në kuadër të redaksisë dhe të gjithë bashkësisë mediatike

kujdesshëm në interes të sigurisë dhe mundësisë për të sjellë vendime

në shtet. Në mënyrë që të kontrollohemi ashtu siç duhet, ne duhet të

më të mira për të cilat nuk do të kemi kohë për shkak të ndikimin të

insisitojmë për një standard të përbashkët për praktikë të pranueshme.

zvogëluar.

Duhet patur një qëndrim publik pas gazetarëve të cilët i ndjekin

Ne duhet ti zgjidhim tani problemet organizatës, para se foto-

këto standarde dhe të dënohet praktika e anashkalimit të atyre

reporterët tanë të dalin edhe njëherë në situata të rrezikshme. Siguria

standardeve. Кјo është një masë e veçantë për përgjegjësinë e shtypit

jonë gjithmonë mund të përmirësohet me trajnime dhe përgatitje dhe

dhe besimin në opinion.

RISHIKIM
RAPORTIM I SIGURTË

l Sjellja e vendimeve në kuadër të redaksisë

Cilat janë situatat e sigurta/ situatat e pasigurta

l Prioritetet e redaksisë

l Тë dhunshme, të ndjeshme, të panjohura

l Siguri, trajnim, pajisje e personelit
l Hulumtim, mësim prej situatave të vijojnë

l Vendore/ të njohura kundrejt të panjohurave
l Si të planifikohet dhe si të qaset në situata të caktuara
l Si të pajiseni me pajisje të sigurisë
l Disponueshmëria e pajisjeve në kuadër të organizatës
l Trajnim për përdorimin e pajisjeve në kuadër të organizatave
l Trajnim plotësues për logjistikë, ndihmë të parë etj. Qasje deri tek
trajnimet ndërkombëtare për rrethinat me rrezik të lartë
l Raportimi në grupe
l Siguria e grupit

ETIKA
l Diskutim për manipulim
l Prezantimi i rrethinave
Foto-mundësitë/konferencat për media
l Standardet profesionale
l Integritet gjatë raportimit dhe rregullim

l Vendimet e grupit
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TEMA TË PËRFSHIRA:
l Qetësimi i situatave të tensionuara me demonstrues, polici, qytetar.
l Në situata të dhunshme, fotoreporterët mblidhen bashkë. “Asnjë
fotografi nuk është më e vlefshme se jeta ose ndonjë lëndim serioz
trupor”
l Pajisja me pajisje të sigurisë, përdorimi i drejtë dhe mbajtja e sajë
gjithmonë me vete. “Pajisja e sigurisë nuk ka vlerë nëse nuk e keni në
dispozicion dhe nuk e përdorni”
l Prioriteti i parë gjatë sjelljes së vendimeve të redaktorëve është siguria
e të punësuarve të tij dhe mbështetja.
l Trajnimi adekuat i personelit, sidomos i punëtorëve të rinj dhe atyre
që sapo janë kyçur në ekip, pajisja me mjete sigurie, masa të kujdesit
dhe plane për veprime të shpejta ose emergjente. Inicimi i trajnimeve të
kohëpaskohshme.
l Standarde të qarta të etikës së brendshme të cilat janë transparente
dhe zbatohen nga ana e gjithë të të punësuarve.
l Shqetësim (arrestimi i gazetarëve, përzierja në punën e tyre, frikësim,
fshierje e fotografive),arrestimi, lëndimet. Reagime personale dhe
roli i punëdhënësve dhe fotoreporterëve për të ju kundërvënë këtyre
aktiviteteve. Zgjidhje të ndryshme juridike. Mbrojtja e fotoreporterëve
në kuptim të shëndetit (mendor) dhe mbrojtja juridike pas incidenteve të
këtilla. Politika redaktuese në raste konfrontuese.
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l Kuptimi i rolit të mediave dhe të drejtave të tyre nga ana e publikut
dhe Qeverisë
l Lidhja me bashkësinë ndërkombëtare të gazetarëve

dhe

fotoreporterëve, qasja deri tek bazat ndërkombëtare të të dhënave dhe
deri tek trajnimet në momentin e nevojshëm.
l ROSK, Reporterë pa kufij. Zhvillim profesional.
lRoli i mediave në situata të rrezikshme publike, respektivisht interveni
mi i antarëve të mediave në zhvillimin e këtyre situatave(etika kundrejt
ligjit)

PLOTËSIME:

CITATE:

l AKF, Kodeksi i etikës( Asociacioni kombëtare i fotoreporterëve,

(Reporterë pa kufij- Raport)

SHBA)

Principipi 3 – Gazetarët e punësuar me përvojë dhe ata të angazhuar me

Lidhje: https://nppa.org/code_of_ethics

honorarë të cilët kanë përvojë dhe angazhohen në situata krize.
Gazetarët të cilët raportojnë nga lufta për herë të parë nuk duhet lënë

l Reporterë pa kufij, Raport për raportim të sigurtë nga zonat e luftës

vetëm por duhet të kenë një shoqërues që është gazetar me përvojë.

Lidhje: http://en.rsf.org/IMG/pdf/handbook.pdf

Në këtë drejtim duhet një nxitje për punë ekipore. Duhet një nxitje për
punë ekipore në këtë fushë.Redaktorët duhet ti informojnë të punësuarit

l Tekst nga amendamenti i parë i Kushtetutës së Amerikës

vazhdimisht që kur të kthehen të mësojnë nga përvoja e tyre.

„Kongresi nuk do të miratojë ligj i cili nuk do të respektojë çfarëdo religjioni
apo që do ta pengojë lirinë e tij, ose nëse kufizon lirinë e shprehjes dhe

(RPK Raport)

të shtypit ose të drejtën e njerëzve për tu mbledhur dhe dërguar ankesat

Nëse jeni sulmuar

deri tek Qeveria për ti zgjedhur padrejtësitë”

l Kërkoni një vend për tu fshehur
l Përdorni të gjitha mbrojtjet e mundshme natyrore, aritificiale,

l Teksti i „Ligjit për të drejtat e fotoreporterëve”

horizontale e vertikale dhe jini të gatshëm, sidomos në zonat urbane në

Lidhje: http://www.krages.com/ThePhotographersRight.pdf

afërsi të ndërtesave të larta prej ku njerëzit mund të hedhin gurë.
Nëse ju kanë sulmuar direkt, shmangni kontakt fizik dhe negociata për ta

FAKTE:

qetësuar situatën.
Këshilla

l Gazetarë të vrarë, arrestuar dhe maltretuarnë

l Siguroni pajisjen dhe makinat nga vjedhja gjatë përgatitjeve në

vitin 2015 http://en.rsf.org

afrësi të turmave armiqësore apo nga vandalët (keni kujdes se ku e

l Sa prej tyre kanë qenë gazetarë “të huaj” e sa prej tyre

parkoni makinën)
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l Shmangiuni punës ose qëndrimit i vetëm(nëse punoni me kolegët

l Aktivitete të rrezikut të lartë-hulumtime që përfshijnë monitorim

do ta keni më të lehtë që të mbroheni dhe më lehtë mund të ndizet

sekret ose filmim, apo kundërvënie ndaj një terroristi ose grupi

alarmi në rast të ndonjë lëndimi)

kriminel, ekstremist apo të dhunshëm politik.

l Mbani veshje për siguri(veshje që mbahen gjatë vozitjes së motorit)
dhe kini kujdes nga gazi lotsjellës(vendosni maska të fytyrës, dorëza,

l Ngjarje të rrezikut të lartë-trazira, trazira qytetare apo prishje

syze për skijim)

ekstreme e rendit publik, terrorizëm ose incidente kriminale siç janë

l Bëni vlerësimin e rrezikut, pyetni policët për disponimin e

kidnapimi dhe rrethimi,ose ngjarje ku ka substanca kimike, biologjike

demonstruesve, për materialet dhe pajisjet që pritet ti përdorin(nëse

ose radiologjike. Vende ku ka çrregullime ekstreme klimatike dhe

janë armë të lehta apo të rënda ose ndonjë lloj tjetër i armës)

katastrofa natyrore siç janë uraganet, vërshimet,tërmetet, erupcionet
vullkanike dhe ngjashëm apo paraqitja e sëmundjeve serioze dhe
pandemive.

(RPK Raport)

Definimi i rrezikut të lartë
Rreziku i lartë definohet si rrezik më i lartë se sa rreziku normal i vdekjes
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apo i ndonjë lëndimi më serioz i cili vjen si rezultat i ndonjë:

E drejta për të refuzuar

l Rrethine, shteti, apo rajoni armiqësor i kapluar nga lufta.

Nuk merren përsipër detyre të rrezikut të lartë me

Demonstratat, protestat, terrorizmi, apo niveli ekstrem i krimit.

detyrim. Personeli merr përsipër detyra të rrezikut të lartë

Vjedhje, mungesa e sundimit të ligjit, apo prishja e rendit publik, ose

vullnetarisht dhe ka të drejtë të refuzojë ndonjë detyrë të

rajone me mot ose terren të ligë.

tillë të rrezikut të lartë pa pasur pasoja ose ndëshkim.

SIGURIA GJATË
FOTORAPORTIMIT
Siguria e fotoreporterëve në hapësira armiqësore duhet të kenë

Duhet të jepet mund edhe nga ana e redaktorit por edhe nga ana

një rëndësi të veçantë në gazetari. Asnjë fotografi nuk vlen sa për

e fotoreporterit për të bërë vlerësimin e potencialit të rrezikut dhe

të vdekur e as për tu lënduar më seriozisht. Politika redaktuese për

trazirave gjatë kryerjes së detyrës. Situatat ku nuk ka siguri dhe që

raportim nga zonat e rrezikut duhet të reflektojë prioritetin e sigurisë

kërkojnë planifikimin paraprak përfshijnë protestat me potencial për

së gazetarëve si mjet për krijimin e një gazetarie efikase dhe integrale.

konflikt ose dhunë, veprimet policore ose ushtarake, raportimi për

Situatat më të thjeshta shpejtë mund të shndërrohen në situata

krim të organizuar. Situatat që kërkojnë vëmendje plotësuese janë

të dhunshme dhe të rrezikshme. Kjo shpeshherë nuk mund të

storjet për viktimat e krimit, viktimat e fatkeqësive në komunikacion

parashikohet portrajnimet adekuate dhe përvoja mund të ndihmojnë

ose rastet emergjente, veprimet ushtarake ose policore, raportimi

të paktën për vlerësimin e situatës dhe raportimin e sigurtë në mënyrë

nga zonat skeptike ose armiqësore të cilat duhet shqyrtuar me shumë

që të mund të kthehemi shëndosh e mirë në shtëpi tek familjet dhe

vëmendje.

redaksija.

Duhet theksuar fakti se njohja e gazetarit me bashkësinë të cilën

Gurëzit dhe gazi lotsjellës janë vdekjeprurëse dhe gjithnjë e më

do ta fotografojë, gjuhën e tyre të të folurit dhe kuptohet përkatësinë

shumë po shndërrohen në shqetësim kolektiv kur bëhet fjalë për

etnike ose identitetin, përkatësinë editoriale e të tjerë mund të

raportimin në shekullin 21.

ndikojë në sigurinë relativë në situata të caktuara.

(*Fusnota: Definicioni i RPK-së për rrezik të lartë)
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Aftësia për të kuptuar situatën rreth jush dhe shenjat verbale e

raportim ekipor. Është shumë e rëndësishme që organizatmediatike

joverbale janë gjëra të cilat duhet marrë parasysh. Duhet ndërmarrë

të cilat rregullisht kyçin gazetarë dhe fotoreporterë të punësuar me

masa plotësuese për mbrojtje gjatë raportimit prej ndonjë situate të

honorarë, ti kyçin ato në ekipin e tyre të rregullt gjatë brifingjeve për

panjohur kur komunikimi zhvilllohet me shumë vështirësi .

siguri.

Në situata kur siguria është problematike dhe mund të parashikohet,
duhet siguruar masa adekuate të kujdesit. Këtu i përfshijë pajisjet e

Organizatat duhet të refuzojnë angazhimin e personave me

forta si kapela ose kasketa, gaz-maska ose jelekaanti-plumb ose siguri

honorar të cilët nuk kanë përvojë adekuate ose trajnim adekuar për

personale nga një ndërmjetësues i trajnuar/përkthyes ose shofer.

të mbuluar zona armiqësore pasi që të njëjtit e rrezikojnë sigurinë

Redaksitë duhet patjetër të sigurojn pajisje dhe trajnim që do
ta shfrytëzojnë të gjithë të punësuarit të cilët janë të përfshirë në
informimin nga zonat e rrezikshme.

e individit dhe bashkësisë së gazetarëve të cilët raportojnë nga një
situatë e tillë.
Për zgjidhjen e problemeve konkrete të sigurisë, mund të
propozohet që mediat të sigurojnë qasje në kurse të jashtme për

Është me rëndësi që të theksohet se këto masa të kujdesit nuk
janë të dobishme në rast se nuk shfrytëzohen në mënyrë të drejtë,

trajnim, apo të punësohen konsulentë që do të zhvillonin trajnime
brenda kompanisë.

pa udhëzime të mjaftueshme. Kasketa dhe gaz-maska që lihen në
zyre dhe nuk shfryzohen në mënyrë të drejtë, nuk do të na mbrojnë.

Nëse ekipi ka raportuar rregullisht prej rrethinave të dhunshme

Mediat duhet të marrin masa të kujdesit dhe nëse kanë mundësi të

dhe të rrezikshme, trajnimi për ndihmën e parë ndoshta do të ishte

bëjnë edhe sigurim shëndetësor kur gjenden në rajone të rrezikshme.

më i rëndësishmi për sigurinë e tyre. Kjo pasi paraqet mjet kryesor

Kjo është tejet e rëndësishme për gazetarët të cilët punojnë jashtë

për siguri dhe për të shpëtuar jetën.

vendit të tyre të jetesës.
Secilit medium i rekomandohet që të bëjë një kontroll të sigurisë
së brendshme dhe të politikës redaktuese. Duhet të përmbajë norma
për trajnim të të punësuarve mbi përdorimin e pajisjeve të sigurisë,
etikën e raportimit nga situatat specifike ose të rrezikshme, dhe për

15 (*Fusnota: Vërejtje e Reporterëve pa kufij „Kur jeni të sulmuar“)

Për të punësuarit dhe të angazhuarit me honorar të cilët raportojnë
nga zonat e luftës apo nga zonat aktive luftarake, trajnimi specijal
“Trajnim nga zona armiqësore” mund të jetë tejet i rëndësishëm.
Për shumicën e organizatave ndërkombëtare mediatike, këto
trajnime janë parakusht për raportim nga rrethinat armiqësore.

Trajnimet siç është RTSHK(Reporterë të trajnuar për të shpëtuar

E drejta e gazetarëve që të punojnë lirshëm në fushën e tyre, pa

kolegë) LIDHJE: http://risctraining.org/) janë të disponueshëm për

pengesa apo keqtrajtim nga ana e subjekteve private ose qeveritare

çmime të ulëta ose falas.

është e një rëndësie shumë të veçantë.

Trajnimi i këtillë është pjesë përbërëse e punës me punëtor të rinj

Ekzistojnë shumë strategji për ta kthyer vëmendjen e padëshiruar

dhe me anëtarë të rinj të ekipit. Kjo përgjegjësi parimisht bie mbi

nga një gazetar i fushës, kjo duke u mbështetur në komunikimin

mediumin i cili i punëson këto individ në bashkësi, ndërsa bashkësia

ndërpersonal, qetësinë dhe ndjeshmërinë.

e fotoreprterëve sidomos në rrethina të rrezikut të lartë kur është e
mundur, duhet tu ndihmojë më të rinjve dhe me më pak përvojë që
të kenë siguri adekuate për vete dhe për grupin.

Aftësia për të shkrepur një fotografi në kohën e duhur dhe në
vendin e duhur është një aftësi e gazetarëve me përvojë. Deaktivizimi
i situatave të tensionuara nëpërmjet një komunikimi racional dhe të

Në rrethinat e rrezikut të lartë, shpeshherë është e nevojshme që

qetë, mund jetë një metodë e vyeshme për ruajtjen e një atmosfere

për arsye logjistike dhe për arsye të sigurisë të raportohet në grup.

të qetë, ndërkohë që të tjerët mund të punojnë lirshëm, në mënyrë

Shembull i tillë është zona e luftës ku gazetarët mund të udhëtojnë

të sigurtë dhe pa pengesa. Por ndonjëherë opsioni më i mirë i

në konvoj për ti ndarë harxhimet dhe për të patur më shumë siguri, si

fotoreporterit është që të largohet nga momenti problematik me çka

dhe për të krijuar rrjet të nevojshëm për situata të jashtëzakonshme.

pajisja, siguria personale dhe publikimi i fotografive do të ngelin të

(Nëpërmjet trajnimit të tyre për ndihmën e parë apo sjelljen në

pandryshuara.

rrethina armiqësore).
Në skenaret më të shpeshta vendore, gazetarët raportojnë nga

Kur jeni në një gjendje me presion të lartë dhe ku subjektet ju

konferencat për shtyp apo protestat nga një lokacion i njëjtë si

kërkojnë tua jepni pajisjet ose të fshini ndonjë fotografi, megjithatë

gjithë të tjerët. Kjo si rezultat i nevojave ose sigurisë në pozicionin

ekzistojnë mundësi.Nëse kërcënimi është real dhe nëse vlerëson se

e fotografimit. Konkurrenca mediatike dhe pavarësia redaktuese

nuk ke rrugëdalje tjetër pasi ke marrë kërcënime personale për jetën,

shpeshherë i ngjyros marëdhëniet mes fotoreporterëve, por duhet

jepjauni agresorëve atë që e kërkojnë.

pranuar se në situata armiqësore në kuadër të bashkësisë ne mund ti
ofrojmë mbështetje dhe siguri njëri tjetrit.

Një prej opcioneve që mund ta zbatoni është që në prani të
agresorit t’i fshini fotografitë nga kamera, nëse përdorni aparat
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digjital. Por, menjëherë hiqni kartelën e memorisë (Kartela CF, SD, e

efekte të vonuara të stresit, plagosjes ose traumës të cilat ndoshta

kështu me radhë) dhe ruajeni atë në një vend të sigurtë.

nuk do të paraqiten menjëherë pas ngjarjes. Lëndimet psikologjike ka
gjasë të shfaqen menjëherë pas ndonjë ngjarje ose dëshmie të rëndë

Shpeshherë nëse nuk janë ndryshuar bazat e të dhënave të kartelës

për gazetarin.

do mund ta përdorni softuerin e quajtur “softuer për ripërtritje”për t’i
kthyer fotografitë të cilat janë “fshirë”. Nëse i keni fshirë fotografitë

Gazetarëve u rekomandohet që të njoftohen me resurset e

dhe shpresoni se do mund t’i ktheni, është me rëndësi që ta përdorni

gazetarëve të cilët kanë përjetuar ndonjë ngjarje traumatike. (Lidhje:

kartelën menjëherë, kjo për shkak se informatat digjitale të cilat e

Qendra për gazetari dhe traumë DART)

krijojnë një fotografi, me gjasë do ju duhet kohë për tu ruajtur në
kartelë. Mos fotografoni fotografi të reja pasi që i keni fshirë të parat,

Vendimet e disa gazetarëve të caktuar të kësaj fushe dhe të të

(ato mund të ruhen mbi fotografitë e “fshira”) dhe mos e formatoni

punësuarve në redaksi të cilët i përkrahin ato, gjithmonë duhet të

kartelën pasi kështu do ti fshini tërësisht fotografitë.

jenë në pajtueshmëri me standardet më të larta të integritetit dhe
raportimit etik. Misioni jonë është që t’i shërbejmë komuniteteve

Në situata që janë vërtetuar si të dhunshme, gjithmonë duket të

tona nëpërmjet një pavarësie mediatike. Por, poashtu ne duhet ta

jenë kyçe forca dhe mjetet e grupit të gazetarëve të cilët kanë vendosur

kemi të qartë se ky mision nuk do të ishte i mundur nëse ne nuk

që bashkërisht të tërhiqen, kjo në mënyrë që të sigurojnë njëri tjetrin

e sigurojmë vetëveten në të gjitha situatat e mundshme. Për këtë

për të treguar solidaritet.Nëse një hapësirë e caktuar shndërrohet në

qëllim, e sidomos në rastet e rrezikut të lartë, siguria dhe integriteti i

armiqësore për raportimin e lirë dhe të sigurtë, gazetari vetë duhet

kolegëve tanë duhet të jetë kyç.

të kushtojë më shumë kohë në ndihmë të kolegëve të tjerë që mund
të kenë telashe.
Në rast të ndonjë ngjarje traumatike ku është përfshirë ndonjë
fotoreporter, më me rëndësi është që kolegët dhe redaktorët ti
ofrojnë mbështetje të plotë profesionale dhe emotive. Ka gjasa për

5
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ETIKA NË
FOTORAPORTIM
Tema e etikës në fotoraportim në vijën përfundimtare, mbështetet

e turpshme për mediat, e dëmshme për profesionin e gazetarit dhe

në praktikat e përbashkëta etike, të pranueshme për të gjithë, të cilat

mund të jetë fatale për kredibilitetin ose besueshmërinë e gazetarit.

zbatohen në redaksitë e ndryshme dhe në kuadër të bashkësisë së

Redaktorët dhe të punësuarit mund të mësojnë shumë nga mediat

gazetarëve. Këto praktika janë të shprehura në nivel ndërkombëtar,

dhe organizatat e fotoreporterëve nga e gjithë bota kur është në

por edhe në organizatat më të vogla kombëtare ose lokale.

pyetje kodeksi ose drejtimet për një raportim etik.

Një aspekt tejet i rëndësishëm për mirëmbajtjen e një ambienti

Këto çështje janë jashtëzakonisht transparente kur bëhet fjalë për

produktiv dhe etik është ruajtja dhe zbatimi i standardeve të qarta

mirënjohje apo për festimin e punës së bërë me anë të shpërblimeve,

brenda firmës. Redaktorët duhet ti drejtojnë të punësuarit e tyre kah

ekspozitave apo granteve. Ekzistojnë një numër i madh i shembujve

ajo çfarë është më e mira dhe më e pranueshme, e që nuk është në

të viteve të kaluara të cilat i ilustrojnë çmimet dhe grantet të cilat janë

kuadër të organizatës së tyre. Gjithashtu duhet bërë një shtytje për

shmangur për shkak të lëshimeve etike të fotografëve.

zbatimin e këtyre rregullave tek të gjithë të punësuarit dhe ata që janë
të angazhuar me honorar.
Ekzistojnë shumë shembuj për mbikqyrje dhe trajnim të gazetarëve
të cilat theksojnë një sërë lëshimesh dhe gabimesh të ekipit. Kjo është

Këtu përfshihet edhe prezantimi i gabuar i vendi ku është shkrepur
fotografia , tonimi i tepruar ose i gabuar i fotografive me çka vendi
i ngjarjes prezanohet në mënyrë të shtrembëruar. Ose vendosja e
fotografive ose fshirjes së elementeve nga vetë fotografija.
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Shqetësimi themelor për mirëmbajtjen e një gazetarie të lirë dhe
të besueshme është sikur të përgjigjeni në pyetjen e manipulimit e cila
paraqitet në shumë forma të ndryshme.
Për të qenë më efektiv, gazetarët mbështeten në besimin e
komunitetit, pasi fusha jonë e interesit është publiku jonë.

kompozite. Ai është larguar menjëherë nga puna në momentin që
është zbuluar ky manipulim.
- Shembulli 2: Narciso Kontreras / AP .
Ky fotoreporter ka klonuar ose kopjuar një pjesë të fotografisë së
kolegut të tij me ndihmën e fotoshopit. Është e papranueshme që të

Nocionet që i kemi vërejtur për anshmëri dhe korrupsion duhet

shtohen ose hiqen informata nga fotografija në procesin e përpunimit.

shmangur sa më shumë që është e mundur. Kjo ka një rëndësi të veçantë

Gjithashtu vlen të përmendet se manipulimi i Kontrerasit është

për integritetin e gazetarisë dhe ndihmon në krijimin dhe informimin e

një shkelje pasi që manipulimi i këtij lloji e ndryshon në mënyrë

publikut i cili beson në fotografitë e tona dhe në raportimin tonë.

dramatike kontekstin e fotografisë , dhe poashtu nuk jep informata
se në ngjarje ka pasur edhe gazetarë të tjerë.

Lidhje:http://lens.blogs.nytimes.com/2015/06/16/posingquestions-of-photographic-ethics/?_r=0#

Manipulimi, Shembulli 2:

Skenimi i fotografive

Manipulimi, shembulli 1:

Editimi ose rregullimi i tepërt i
fotografive pasi të shkrepen

„Teksa i fotografoni objektet, mos kontribuoni qëllimisht në ndryshimin
e tyre. Mos tentoni ti ndryshoni ose të ndikoni në ngjarje“ –NMAF Kodeksi
etik, # 5

„Editimi duhet ta ruajë integritetin e fotografisë dhe kontekstin në të
cilin është bërë. Mos i ndryshoni fotografitë. Mos shtoni diçka ose mos e

Shembulli 1: https://en.wikipedia.org/wiki/Tomoko_Uemura_in_

ndryshoni tonin deri në atë shkallë që mund ti vejë në huti shikuesit ose

Her_Bath WFotografia e njohure fotografit JuxhinSmith nuk është

ta shfaqin gabimisht objektin“- HMAFKodeksi i etikës, # 6

një moment i dokumentuar por diçka e planifikuar dhe e krijuar
nga vetë fotografi. Fotografitë e tilla doemos duhet të theksohen
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- Shembulli 1: Brajan Vallski / Los Anxheles Tajms.

si portrete ku lejohet intervenimi i fotografit, kjo në mënyrë që

Kombinimi i fotografive të ndryshme në një fotografi “më të mirë”

krijohet një prapavi më e pastër ose për të krijuar dritë më të mirë”.

Manipulimi, shembulli 3:

Mungesa e kriticizmit ndaj
skenimit të të tjerëve

kërkim falje kur është e nevojshme. Të ofrohet forum për diskutim
kritik mbi gabimet që kanë ndodhur.
Bashkësia poashtu duhet të ofrojë propozim për shmangien

„Refuzoni që t’ju manipulojnë me mundësitë e skenimit të fotografisë“NMAFKodeksi etik, # 2

e situatave dhe gabimeve të ngjashme në të ardhmen. Ne duhet
të mbështesim njëri tjetrin dhe të jemi të përgjegjshëm, brenda
bashkësisë sonë duke bërë kritika konstruktive. Vetërregullimi është

„Kërkoni qasje të plotë dhe të pakufizuar deri tek objektet,
rekomandoni alternativatë mundësive të përshpejtuara ose të cekëta,

shumë i rëndësishëm për lirinë e mediave dhe për funksionimin e
tyre.

kërkoni pikëpamje të llojllojshme dhe punë me të cilën do të shfaqen pikat
që nuk janë të famshme apo të nuk janë vërejtur“ –NMAF Kodeksi etik,
2-3 #

Ne poashtu duhet të vendosim standarde të sigurisë të cilat janë
të vetërregulluara dhe që janë të parapara për sigurinë dhe kolegëve
dhe shokëve tanë.

- Shembulli 1: (Vërejtje: A mund të shfrytëzojmë fotogafi nga
punëtoria ku demonstruesit aktrojnë para kamerave dhe i dorëzojnë

Sigurinë tonë do ta mirëmbajmë paralelisht me integritetin tonë.

flamujt e tyre/ shenja këto që aludojnë në “drejtim” të gabuar? Kjo

Këto udhëzime duhet ti ofrojnë secilës redaksi, ekipi redaktorësh ose

flet për fotografin i cili është dëshmitarë i skenave kritike që ndodhin

të fotoreporterëve(të punësuar ose me honorarë) informata bazike

para syve të tij)

që do të ju ndihmojnë në sjelljen e vendimeve më produktive dhe më
të sigurta për mënyrën se si do të mbulojnë ngjarjet në një rrethinë

Në mënyrë që të ruhen standardet profesionale dhe integriteti

të rrezikshme.

i profesionit tonë, ne duhet ta nxisim gazetarinë e mirë dhe etike.
Të ofrojmë korigjime dhe të distancohemi nga shembujt të cilat nuk

Këto përmirësime të sigurisë së ekipit do të kenë një ndikim

reflektojnë qëllimet tona. Publikimet doemos duhet të korigjojnë

pozitiv mbi moralin dhe kualitetin e punës së realizuar nga ekipet e

mendimin publik kur gazetarët kanë gabuar duke ofruar demante dhe

gazetarëve.
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PËRVOJAT E PUNËS
NË SITUATA TË RREZIKUT
TOMISLLAV GEORGIEV
Gjithmonë është e rëndë dhe unikate puna në raste konflikti apo të

E dyta, kur jeni në detyrë gjithmonë kërkoni informata nga

krizës. Gjëja e parë që secili fotograf duhet ta bëjë është që të informohet

fotografët dhe gazetarët të cilët ndodhen aty dhe nëse jeni në një

mirë për situatën, për dinamikën politike dhe të hulumtojë nëse në të

shtet të huaj, qëndroni me ta derisa të fitoni përshtypje për vendin,

kaluarën ka pasur ndonjë ngjarje të ngjashme (nëse bëhet fjalë për miting

rrethinën, sidomos nëse nuk e dini gjuhën e atij vendi.

nëse është i dhunshëm, se si ka reaguar policia, a ka pasur viktima, a ka
pasur ndonjë gazetar të lënduar, arrestuar ose të ndaluar nga policia).

Prandaj rrjetëzimi është i një rëndësie të veçantë për çdo fotograf
të rajonit të Ballkanit ku përfshihen jo vetëm problemet politike por
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Kjo informatë mund të merret kryesisht nga interneti dhe nga

edhe ato fetare. Prandaj kolegët dhe kontaktet e juaja mund të ju

agjencitë por gjithmonë kontrolloni edhe rrjetet sociale dhe raportimin

ndihmojnë. Ndonjëherë ata janë kontakti i vetëm që do tu ndihmojë

qytetar, pasi ata ndonjëherë mund të jenë shumë më të dobishëm se

për ta realizuar detyrën. Të mos flasim për informata logjistike siç

sa informimi zyrtar në kontekst të shpejtësisë së informatave dhe

është vendi për fjetje , internet e kështu me radhë. Poashtu mund

gjendjes faktike e cila mund të jenë mëse e dobishme kur të dilni në

të ju ndihmojnë edhe për informata të çështjes së sigurisë pasi

terren.

ndonjëherë ato i keni shokët e vetëm të terrenit.

Ndërmjetësuesit shpeshherë shërbejnë edhe si përkthyes,

demonstrantët) dhe shpejtë bëjeni fotografinë. Nëse policia ju thotë

edhe pse ndonjëherë është e nevojshme që të angazhohet ndonjë

të mos fotografoni, ju duhet ta respektoni urdhrin e tij dhe të provoni

përkthyer ekspert për atë gjë, dhe shpeshherë luajnë edhe rolin

ta ndërroni lokacionin pasi ka mundësi që të ju llogarisin si kërcënim

e shoferit dhe përkujdesen për lëvizjen dhe transportin gjë që

dhe të mos ju lejojnë ta kryeni punën tuaj.

ndonjëherë është e një rëndësie të veçantë për realizimin e detyrave
në rajone të pakapshme ku ekzistojnë barriera gjuhësore.

Ballafaqimi me policinë apo me demonstrantët asnjëherë nuk
është ide e mirë. Do të humbni shumë kohë dhe do të gjendeni në

Gjendja në Maqedoni lidhur me raportimin e sigurtë, sidomos

një situatë të keqe.

gjatë dy viteve të fundt është një shembull tipik për atë se si në tërësi

Në rast se ka vrapim (policia vrapon pas demonstrantëve) ju mos

një protestë e qetë mund të shndërrohen në arenë dhune dhe kjo

vraponi fare, ose vraponi pas policisë pasi në të kundërtën policia do

është arsye përse fotoreporterët duhet të jenë gjithmonë të gatshëm

ju konsiderojë si pjesë e demonstrantëve.

me pajisje adekuate si kasketa, gaz maska, dhe të përshtaten në
situatat e dhunshme.

Në rast të përleshjes mes policisë dhe demokstrantëve shmangni
të qenurit në mes ose nëse gjendeni në rreth të tillë largohuni sa më

Gjithmonë kur një gjë e tillë është e mundhshmebëni vlerësimin
e rrezikut dhe nëse nuk jeni të sigurtë se çfarë duhet të bëni, ndiqni
vendimet e gazetarëve të tjerë për të vendosur se ku të ndaleni dhe
ku të fshiheni.

shpejtë pasi situata rreth jush shumë shpejtë mund të shndërrohet
në dhunë.
Gazetarë para së gjithash duhet ta sigurojnë vetëveten dhe
të kenë mundësi dhe hapësirë për të zhvilluar punën e tyre. Kjo
domethënë që të punoni prej vendit më të sigurte që mund ta gjeni

Zgjidhni vendin ku do të fshiheni me kujdes dhe është mirë që të
strehoheni nën ndonjë bilbordnë mënyrë që të jeni të sigurtë në rast
se dikush prej njerëzve hedh gurë ose ndonjë mjet tjetër të fortë.
Në rast të përleshjeve, kontrolloni se prej ku mund të afroheni
më shumë deri tek ngjarja ( aty ku policia është duke arrestuar

dhe megjithatë të keni mundësi të fotografoni gjithë aksionin.
Puna jonë është që ti përcjellim deri tek publiku storjet që ne i
shohim. Nëse vlerësimi jonë është që ngjarja duhet të ndiqet nga
largësia respektivisht nga ndonjë pozitë e sigurte, atëherë ajo është
pikërisht gjëja që duhet ta bëjmë.
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PRAKTIKA
NË MAQEDONI
ROBERT ATANASOVSKI
Duke marrë parasysh rrethanat specifike në të cilat gjenden

Gjithmonë kur e dërgoni fotoreporterin në terren, pajiswn duhet

fotoreporterët tanë do doja të shtoj disa gjëra të cilat kanë një rëndësi

ta ketë aty pranëm në afërsi të tij, ose në makinën e tij me çka do të

shumë të veçantë dhe do të shërbejnë si plotësim i tekstit të Metit

garantohej nivel më i lartë i sigurisë.

dhe Tomisllavit të cilët flasim për informimin dhe rrjetet sociale.
Edhe njëherë do të kthehesha tek problemi i lartëpërmendur
1-Gjëja e parë me të cilën duhet të merremi brenda redaksive

i cili duhet të zgjidhet eventualisht në mesin e redaksisë , mes

tona është sigurimi i pajisjeve mbrojtëse për fotoreporterët pasi

fotoreporterëve dhe kryeredaktorit apo eventualisht edhe me

që në redaksitë tona nuk kemi pajisje të tilla ndërsa duhet të jetë

pronarin e mediumit.

e domosdoshme. Kjo pajisje duhet të jetë e domosdoshme për çdo
redaksi më të madhe dhe të ketë të paktën një komplet pajisjesh

2-Gjëja e dytë që do doja ta përmend është raporti i redaktorëve

që përfshinë gaz maskë, kasketë dhe jelek anti plumb, si dhe gjëra

me fotoreporterët, sidomos kur bëhet fjalë për situata më kritike

themelore për mbrojtje gjatë punës në e cila zhvillohet në kushte të

kur zakonisht fotoreporterët dërgohen pa pasur njohuri aspak për

rrezikshme.

situatën, pa pasur asnjë fakt. Në këtë situatë duhet të konsultohen
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kolegët më me përvojë dhe gjithë të tjerët në mënyrë që të

Zakonisht nuk ka nevojë që të fotografohet vetë policia nëse nuk

mundësohet përgatitje më adekuate e fotoreporterit i cili duhet të

gjendet në afërsi të ngjarjes kryesore dhe nuk është e përshirë në

dijë se si duhet reaguar ose se si duhet të jetë i përgatitut për terrenin

ngjarje pavarësisht a është në mënyrë aktive ose pasive. Atëherë

ku po shkon.

fotoreporteri bën vlerësim se a duhet të fotografohet ndonjë
polic duke mbajtur llogari për mënyrën e fotografimit që të mos

Vlerësoj se ky problem duhet të trajtohet nëpërmjet lidhjes mes
redaktorëve dhe fotoreporterëve dhe anasjelltas.
Sigurisht do të shtoja se kurset e ndryshme për këtë gjë janë mëse
të mirëseardhura. Unë nuk mbaj mend trajnime të tilla deri më tani.
3-Raporti me policinë

jetë provokuese për policët (për shembull, fotografim agresiv nga
ndonjë afërsi), të fotografojë nga një vend i sigurtë dhe në largësi të
mjaftueshme për të mos penguar hapësirën e tyre të punës. Është i
domosdoshëm raporti korrekt e jo armiqësor me policinë.
Nëse policia jep urdhra specifike ato duhet të respektohen, por
nëse policia vendos ndalesa që zakonisht nuk duhet të vendosen,

Nëse flasim për situatat specifike këtu, mendoj se fokusi është
gjithsesi qasja e policisë ndaj fotoreporterëve dhe anasjelltas.
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atëherë është e nevojshme që të gjithë reporterët të bashkohen dhe
të reagojnë së bashku e jo individualisht.

Në çdo shtet qasja e policisë ndaj fotoreporterëve është e

Në Maqedoni është karrakteristike se shpeshherë kemi probleme

ndryshme. Prej përvojës time personale mund të them se në Maqedoni

me fotografimin e grupeve(demonstrantëve, grupeve tifozerikeetj)

rasti më drastik është kur vetë policia i konsideron fotoreporterët si

të cilat në momente të caktuara prishin rendin dhe qetësinë publike

armiq dhe ndonjëherë më shumë vëmendje i kushtojnë punës së

dhe në këto situata duhet të reagohet me kthjelltësi, pa diskutime

fotoreporterëve dhe asaj se çfarë fotografojnë se sa vetë problemit

me individë nga grupi dhe të merren fotografitë nga një largësi më

për të cilin janë thirrur që të vijnë.

e sigurtë.

Fotoreporteri duhet të mbajë me vete një press-legjitimacion të

Në fund, lidhja mes policisë dhe fotoreporterin është një temë e

cilin duhet ta mbajë në vend të dukshëm. Aty duhet të shënohet qartë

gjërë. Duhet të punohet në plan gjithëpërfshirës në drejtim të edukimit

mediumi për të cilin punoni me çka do të shihet se fotoreporteri aty

të të dy anëve dhe unë do të thoja se policija duhet të tentojë ti arrijë

ka shkuar me punë e jo për ti fotografuar ata.

standardet normale të një shoqërie normale demokratike.

4-Etika, Kur jemi tek etika këtu zbatohen standardet
ndërkombëtare dhe nuk kam çfarë të shtoj tjetër përveç faktit se
redaktorët (e jo fotoreporterët)nuk i respektojnë atë prandaj duhet të
ketë ndonjë sanksion të caktuar. Por, mendoj se për këtë temë duhet
të bisedohet me vetë redaktorët të cilët i shfrytëzojnë fotoreporterët
për të manipuluar me opinionin, prandaj Shoqata duhet të zbulojë se
disa fotografi nuk e paraqesin realitetin por janë manipulim i qartë i
fakteve.
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