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1 HYRJE

F

uqia dhe cilësia e vetërregullimit, padyshim, varen nga ajo se a i
pranojnë parimet etike dhe profesionale gazetarët në nivel individual,
organizatat mediatike dhe në vet industrinë. Mediat dhe punonjësit
mediatik duhet vazhdimisht të nxiten t’i respektojnë standardet e
profesionit, por, gjithashtu, është e rëndësishme në çfarë mënyre
do ta bëjnë atë. Që të flitet për efikasitetin e vetërregullimit të mediave, si
mekanizëm me të cilin mund të anashkalohet rregullimi i tepërt dhe futja e
restrikcioneve të reja të rregullimit të lirisë së të shprehurit dhe lirisë së
mediave, duhet të shikohet situata nga lartë, ose në çfarë kushte shoqërore,
politike dhe ekonomike ajo zbatohet. Këtu bën pjesë edhe bashkëpunimi mes
më shumë vepruesve në shoqëri, shkaku i transformimit të interesave të tyre
të ndryshme në mobilizimin aktiv dhe në angazhimin, me çka do të arrihet
shfrytëzimi i kapaciteteve të secilit aktor.
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Si në çdo organ profesional për vetërregullim në mediat, ashtu edhe puna e
Këshillit për etikë në media në Maqedoni (KEMM) është komplekse dhe në
shumë segmente të punës vjen në komunikim me veprues të ndryshëm dhe me
palë të ndryshme të interesit. Nga ajo, në drejtim të pranimit të vetërregullimit në
sferën mediatike dhe përforcimin e rolit të saj, duhet të nxitet dhe të zhvillohet
bashkëpunimi ndërsektorial në më shumë nivele dhe me aktorë të ndryshëm.
Në fakt, edhe qëllimet e KEMM1 e nënkuptojnë pikërisht atë, ose:
• ngritja e vetëdijes së opinionit për standardet profesionale dhe etike të
cilët duhet t’i respektojnë mediat;
• lehtësimi i qasjes së publikut deri te mediat;
• avancimi i Kodit etik të gazetarëve;
• përhapja e shkrim-leximit mediatik;
• promovimi i standardeve profesionale dhe etike në institucionet e
specializuara arsimore etj;
Zbatimi i disa prej këtyre qëllimeve, ndër të tjerët, nënkupton bashkëpunim
me përfaqësues të industrisë mediatike, institucionet dhe organet e pavarura,
sektori civil, akademia, publiku, por edhe me institucionet dhe organizatat
ndërkombëtare, të cilët mund të kontribuojnë për kuptimin e saj më të mirë, për
promovimin dhe për pranimin sa më të gjerësishëm.

KEMM, për të arritur qëllimet e veta e ndjek zbatimin
e standardeve profesionale në raportimin, siguron
ndihmë përkatëse dhe profesionale për anëtarët e
tij dhe për opinionin e gjerë, organizon ngjarje të
ndryshme, publikon, përgatit materiale edukative
dhe informative, bën hulumtime, etj. Ndër të
tjerët, Këshilli ngrit edhe iniciativa para organeve
përkatëse, me qëllim që të krijojë kushte për punë të
vazhdueshme të mediave, dhe gjithashtu këmben
përvoja dhe informata me organizata të ngjashme
civile nga vendi por edhe me organizata të huaja.
1 Këshilli për etikë në media në Maqedoni (KEMM), ueb faqe: http://semm.mk/sovet-za-etika-4/celi.
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Fuqia e vetërregullimit bazohet në vendosjen e sanksioneve morale në mediat,
të cilët përfshijnë shpallje të vendimit publik nga ana e Komisionit të përbërë
nga profesionistë të besueshëm nga sektori civil dhe mediatik, nëpërmjet të cilit
opinionit i tregohet se nga ana e mediumit i cili është anëtar i KEMM është thyer
Kodi etik për raportim profesional. Vendimi duhet të pranohet vullnetarisht nga
ana e mediave, por si anëtare mediat kanë obligim këto vendime të KEMM t’i
shpallin në programin dhe përmbajtjet e tyre. Në shoqëri ku ndodhin procese
komplekse demokratike dhe politike, siç është, për shembull, në Maqedoni “ka
më shumë gjasa rregullat e vet imponuara të kenë kredibilitet më të madh dhe, më
pas, të funksionojnë në mënyrë me efektive sesa rregullave të imponuara nga jashtë”.
Në bazë të parimit të sanksioneve morale, përfaqësuesit e vetërregullimit e
theksojnë fuqinë e dënimit publik dhe kritikën e kolegëve, e cila nuk duhet të
nënçmohet.2
Që të anashkalohet, nga njëra anë, rregullimi dhe sanksionimi i tepërt i sektorit
mediatik, ndërsa nga ana tjetër, të mbrohen standardet profesionale dhe etike,
shteti, duhet të sigurohet se sistemi i saj ligjor siguron garanci adekuate dhe
efektive për mbrojtje të lirive bazike njerëzore në praktikë, mes të cilëve edhe
të lirisë të mendimit dhe të shprehurit.
Në atë mënyrë do të siguron mbështetje edhe për mekanizmat të vetërregullimit,
do ta lehtësojë zbatimin e tij dhe do të nxitë pranimin e tij nga ana e mediave.
Nëse, për shembull, fjala e urrejtjes ose diskriminimi përpunohen me sukses
nëpërmjet të mekanizmave ekzistuese ligjore dhe institucionale, në atë rast
roli i organit vetërregullues është të veprojë në mënyrë preventive: shpejtë
të detektojë, tregojë ose demaskojë rastet e tilla në mediat, me ndihmën e
publikut, ose me përdorimin e mekanizmit të paraqitjes të ankesave për raportim
jo etik. Nëse, bëhet fjalë për thyerje të standardeve etike dhe profesionale,
atëherë pritet organi vetërregullues, në bashkëpunim me institucionet tjera
dhe me sektorin civil të cilët kanë ingerenca në sferën mediatike, t’i informojë
në mënyrë të koordinuar, t’i edukojë dhe mobilizojë mediat dhe publikun.
Nga ana tjetër, kur bëhet fjalë për thyerje të rregullativës ligjore, nëpërmjet
të vetërregullimit mund të sigurohet alarmim të shpejtë dhe efikas deri te
institucionet përkatëse, me qëllim që ato të ndërmarrin masa me të cilët ato
disponojnë.
Duke e marrë parasysh domosdoshmërinë për bashkëpunim me aktorë të
ndryshëm shoqëror, në vazhdim, vjen përpunimi i mekanizmave ekzistuese,
efektive dhe praktika të ndërlidhshmërisë mes aktorëve të ndryshëm me
organet për vetërregullim në mediat. Përveç këtyre mekanizmave, diskutohet
2 Hulin, A., “Statutory media self-regulation: beneficial or detrimental for media freedom?”, European University
Institute, 2014. Në dispozicion në: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/34047/RSCAS_WP_2014_127.
pdf;sequence=1. Faqe nr. 3
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edhe për rëndësinë e arritjes të koordinimit për angazhim dhe reagim në
kohë gjatë ballafaqimit me tendenca të ndryshme në lidhje me raportimin në
mediat. Gjithashtu, ky shqyrtim duhet të shërbejë për nxitje të mendimeve dhe
diskutimeve rreth kësaj teme në kontekst të gjerë shoqëror.
Për përgatitje të këtij shqyrtimi u realizuan 13 intervista të gjysmëstrukturuara
me ekspertë nga fusha e arsimit, sferës mediatike, sektorit civil, si dhe me këshilla
ndërkombëtare për etikë, anëtare të Aleancës të këshillave të pavarura për etikë
në mediat (AIPCE). Më tej, janë analizuar të dhëna sekondare, dokumente dhe
raporte, publikime dhe hulumtime relevante etj.

TODOR Vetëregullimi në mediat dhe komunikimi ndërsektorial
STOJÇEVSKI në funksionimin e Këshillit për etikë në media në Maqedoni (KEMM)

2 BASHKËPUNIMI
ME ORGANIN
VETËRREGULLUES
PËR MEDIAT AUDIO
DHE AUDIOVIZUELE

B

ashkëpunimi mes rregullatorit dhe organit vetërregullues është një
nga marrëdhëniet kyçe që duhet të zhvillohen, posaçërisht në disa
fusha, siç është: promovimi i pluralizmit të mediave, parandalimi
i gjuhës së urrejtjes dhe fjalimit diskriminues, si dhe promovimi i
njohurive mediatike.

Përveç kësaj, bashkëpunimi duhet të zhvillohet edhe në drejtim të mbrojtjes
të interesave të përdoruesve të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele,
sidomos për të miturit, si dhe në aspektin e nxitjes, promovimin dhe mbrojtjen
e identitetit kulturor, gjuhën dhe traditat e komuniteteve në Republikën e
Maqedonisë, respektimi i diversitetit kulturor dhe fetar, nxitjen e kulturës së
dialogut publik mes qytetarëve, në mënyrë që të përforcojë mirëkuptimin dhe
tolerancën e ndërsjellë për të përmirësuar marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve
të ndryshme. E gjithë kjo përfshin vendosjen e praktikës për shkëmbim të rregullt
të informatave që janë në interes të ndërsjellët, si dhe shkëmbim i përvojave
relevante për fushën e veprimit i të dyja palëve.
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Të përkujtohemi se Maqedonia në vitet e fundit ka zbritje të vazhdueshme
në lidhje me respektimin e standardeve profesionale dhe etike në gazetarinë
dhe në mediat. Atë e konfirmojnë edhe organizatat mediatike vendore edhe
ato ndërkombëtare. Në indeksin për lirinë e mediave të Freedom House për
vitin 2017, Maqedonia për herë të dytë në radhë e fiton statusin e shtetit “jo të
lirë”, ku theksohet se mediat në shtetin tonë janë objekt i shtypjeve politike, që
rezulton me vetë-censurim, ndërsa materialet nga përgjimet3 tregojnë ndikim
të mundshëm të pushtetit mbi politikat redaktuese të disa mediave në nivel
kombëtarë.4
Reporterë pa kufi në raportin për shtetin i titulluar “Maqedonia, djali i keq i
Ballkanit” e rangon shtetin si më i keqi në rajonin në lidhje me lirinë e mediave,
duke theksuar kërcënimet, dhunën, shqetësimet dhe frikësimin e gazetarëve
gjatë protestave në vitin 2016, ku shumë pak njerëz u ndëshkuan, si dhe mos
stabiliteti politik që ndikon në punën e gazetarëve dhe shtypjet nga partitë në
pushtet që i detyronin mediat të bëjnë vetë-censurim.5 Polarizimin politik të
mediave e vërteton raporti i Institutit për studime të komunikimit - MODEM6 i
cili zbatoi vëzhgim të mediave në fillim të vitit 2017. Sipas tij, piktura mediatike
për pluralizmin politik në Maqedoni ka qenë e njëjtë si para një viti: televizione
të caktuara i kanë ndjekur ngjarjet politike nga pozita neutrale dhe në mënyrë
kritike kanë raportuar për punën e institucioneve publike, që në përgjithësi
është detyra kryesore e gazetarisë profesioniste e cila e mbron interesin publik.
Nga ana tjetër, te shumë televizione të ndikueshme me mbulim kombëtarë prap
kanë dominuar qëndrimet e partisë politike VMRO-DPMNE dhe raportimet për
projektet dhe për arritjet e funksionarëve të saj.7
“Të gjitha mungesat e konstatuara në lidhje me pluralizmin politik, të qasjes së
barabartë për vështrimet e ndryshme në mediat ose në parimet etike që dalin nga Kodi
i gazetarëve, duhet të ridrejtohen deri te Këshilli për etikë që të zgjidhen. Kjo mund
ta përmirësojë besimin mes dy organeve, kështu do të demonstrohet se funksionon
sistemi”, tha Zoran Fidanoski, anëtar i Këshillit të Agjencisë për shërbime
mediatike audio dhe audiovizuele, i cili është përfaqësues nga Shoqata e
gazetarëve të Maqedonisë.8

3 Afera me përgjimin masiv të mbi 20 mijë qytetarëve, zyrtarëve të lartë të qeverisë dhe gazetarëve, e zbuluar nga
LSDM në shkurt të vitit 2015, kur partia ishte ende në opozitë.
4 Freedom House, Freedom in the World 2017: Macedonia Profile, 2017. Në dispozicion në: https://freedomhouse.
org/report/freedom-world/2017/macedonia.
5 Reporters without Borders, “Macedonia, Balkans’ bad boy”, 2017. Достапно на: https://rsf.org/en/macedonia.
6 IKS, Vëzhgimi i lajmeve të televizioneve, IKS, Shkup, 2017. Në dispozicion në:
7 Ibid.
8 Intervistë me Zoran Fidanovski, anëtar i Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e
zbatuar më 07.09.2017
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Ky qëndrim, në fakt, “peshon” në kuadër të bashkësisë mediatike dhe gazetareske
në shtetin tonë, ndërsa edhe rregullatori është me qëndrim të njëjtë. Përkatësisht,
neni 61 i Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele i detyron
transmetuesit që ata në punën e tyre t’u përmbahen parimeve për paraqitjen
objektive dhe të paanshme të ngjarjeve me trajtim të barabartë të pikëpamjeve
dhe mendimeve të ndryshme, si dhe autonominë, pavarësinë dhe përgjegjësinë
për të gjithë ata që marrin pjesë në krijimin e programit dhe krijimin e politikës
editoriale. Këto janë disa nga standardet themelore gazetareske, respektimi i të
cilëve është çështje e etikës gazetareske profesioniste, por me atë që janë pjesë
e Ligjit bëhen edhe obligim ligjorë për profesionistët që janë të punësuar në
ndonjë sektorë të radiodifuzionit – publik, komercial joprofitabil.9
Sipas Fidanoski, vendimet e Komisionit për ankesa të KEMM, sugjerimet dhe
kërkesat, fushatat dhe thirrjet deri te mediat për t’iu përmbajtur standardeve
profesionale dhe etike, do të ndihmonin për t’u zmadhuar shkalla e raportimit
të balancuar, të paanshëm dhe objektiv – veçanërisht në periudhën zgjedhore,
kur radiodifuzerët janë të monitoruar vazhdimisht nga rregullatori, në pajtim me
obligimet ligjore nga rregullorja e zgjedhjeve.
Në këtë mënyrë, në fakt, edhe duhet të zhvillohet bashkëpunimi mes Agjencisë
edhe Këshillit: së bashku ose në mënyrë individuale, por në të dy rastet reagimi
i koordinuar i dy organeve në rast të thyerjes të standardeve profesionale dhe
etike, posaçërisht në raste të fjalës së urrejtjes, do të ndikojë në identifikimin
dhe adresimin e praktikës së keqe gazetareske, si dhe në rritjen e dukshmërisë
të rasteve të tilla në opinionin mediatik dhe në opinionin e gjerë.
Fushë tjetër në të cilën afrohen aktivitetet e organit vetërregullues dhe të
rregullatorit është shkrim-leximi medial. Me Ligjin për shërbime mediatike audio
dhe audiovizuele, i cili hyri në fuqi në fillim të vitit 2014, Agjencia mori obligim
të drejtpërdrejtë të promovojë shkrim-leximin medial, duke bashkëpunuar me
të gjithë vepruesit e rëndësishëm. Duke marrë parasysh se stimulimi i shkrimleximit medial nuk mund të jetë aktivitet i izoluar, Agjencia përgatiti Program për
promovim të shkrim-leximit medial 2016-2018.10
Përmbushja e qëllimeve të kësaj programe varet nga disa aktivitete të lidhura
në mes tyre, të cilët përfshijnë sigurimin e informatave dhe lidhje me projekte
relevante të mëhershme, parashtrimi i normave për bashkëpunim me vepruesit
relevant nëpërmjet të zhvillimit të rrjetit i cili do të bashkojë, si dhe angazhimi
për bashkëpunim me ministritë, mediat, institucionet arsimore dhe shoqëria
9 AShMAA, Pluralizmi politik gjatë fushatës zgjedhore, AShMAA, Shkup, 2014. Në dispozicion në: http://trinity.
mk:53000/wp-content/uploads/2017/05/Politickiot_pluralizam_za_vreme_na_izborna_kampanja.pdf. Faqe nr. 4
10 AShMAA, Program për shkrim-lexim medial, AShMAA, Shkup, 20. Në dispozicion në: http://www.avmu.mk/
images/Programa_za_mediumska_pismenost-1.pdf. Faqe nr. 12
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civile për të zbatuar aktivitetet.11 Një pjesë ka të bëjë edhe me moderimin nga
ana e Agjencisë në drejtim të formimit të partneriteteve sinergjike dhe stimulim
të vepruesve për të zbatuar aktivitete të reja dhe projekte për promovimin e
shkrim-leximit medial, mbajtje të konsultimeve të hapura, këmbim të informatave,
stimulim, këshillimi e tjerë.12
KEMM është pjesë e platformës për shkrim-lexim medial që ishte e iniciuar nga
Agjencia, e cila ka 35 anëtarë (institucione publike dhe ministri, organizata civile,
institucione arsimore dhe radiodifuzerë). Qëllimi i rrjetit është të lehtësojë
komunikimin dhe konsultimin mes subjekteve të ndryshme në shtetin tonë,
të cilët punojnë për ngritjen e nivelit të shkrim-leximit medial të qytetarëve,
duke përfshirë edhe ato të moshës shkollore. Ajo duhet të kontribuojë për
bashkëpunim më të rregullt mes vepruesve relevantë për rezultate më të
qëndrueshme nga projektet.
Përhapja e shkrim-leximit medial, duke filluar nga kategoria më e rrezikuar
e publikut – fëmijët dhe të miturit në fakt është një nga qëllimet më të
rëndësishme në punën e KEMM. Të anketuarit në këtë hulumtim propozojnë
KEMM t’i intensifikon aktivitetet e tyre nëpërmjet fushatave, punëtorive dhe
prezenca e tyre e zmadhuar në mediat, por është i domosdoshëm bashkëpunimi
i koordinuar dhe aktivitete me rregullatorin. Sipas Fidanoski, në procesin e
bashkëpunimit mes KEMM dhe Agjencisë duhet të përfshijë edhe nxënësit me
projekte të ndryshme, që do të thotë shkrim-leximi medial të hyjë, së paku në
mënyrë fakultative, në arsimin.
Marina Tuneva, drejtori ekzekutiv i KEMM, shton se Këshilli mund të vazhdojë
edhe me vetiniciativë të angazhohet për ngritjen e nivelit të shkrim-leximit
medial për kategoritë e ndryshme në shoqërinë tonë, siç janë nxënësit e shkollave
të mesme, sektori civil, përfaqësuesit e mediave etj., edhe atë nëpërmjet të
formave dhe mënyrave të ndryshme të komunikimit. “Duke ndjekur shembullin
e shteteve tjera, Këshilli mund të organizojë konferenca dhe seminare ose përfaqësues
të tij të promovojnë punën e tij në mediat, që në fakt, KEMM edhe e bën në tre vitet e
fundit të ekzistimit”.13
Praktika efektive në aspekt të shkrim-leximit medial që e ka Këshilli për
etikë në Estoni, përbëhet nga organizimi i seminareve dhe trajnimeve në të
cilët përfaqësuesit e tij e shpjegojnë Kodin etik, punën e tyre, vendimet dhe
procedurat.14
Qëllimi jonë është qytetarët të dinë të komunikojnë me gazetarët. Qëllimi i
dytë është t’i mësojmë gazetarët t’i dëgjojnë qytetarët dhe burimet e tyre dhe
11 Ibid. Faqe nr. 16
12 Ibid. Faqe nr. 20
13 Intervistë me Marina Tuneva, drejtor ekzekutiv i KEMM, e zbatuar më 12.09.2017
14 Intervistë me Maige Prom, punon si sekretare në Këshillin për etikë në media në Estoni, e zbatuar më 25.09.2017.
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STOJÇEVSKI në funksionimin e Këshillit për etikë në media në Maqedoni (KEMM)
t’i respektojnë të drejtat e tyre dhe privatësinë”, u shpreh Këshilli për etikë në
Estoni.
Në Australi, organi vetërregullues, gjithashtu, organizon konferenca, seminare
dhe paraqitje mediatike, ku fokusohet në gazetarinë cilësore dhe etike. Sipas
Dejvid Vejsbrot, në mënyrë indirekte, Këshilli e përmirëson shkrim-leximin
medial nëpërmjet të punës me universitetet dhe organizatat civile.15 “Këshilli për
etikë në Australi ka krijuar shumë materiale dhe prezantime për etikën në mediat që
janë në dispozicion pa pagesë për bashkësinë akademike, për të gjithë të interesuarit
dhe për sektorin civil”, tha Vejsbrot.
Në këtë drejtim, Tuneva beson se është e domosdoshme të zhvillohet
bashkëpunimi mes KEMM dhe institucionet që punojnë në fushë të arsimit
të mesëm dhe të lartë, me sektorin civil, grupe joformale të punës, por edhe
me institucionet publike, siç është Ministria për arsim dhe shkenca. Pikërisht
platforma për shkrim-leximin medial, të cilën e koordinon Agjencioni, jep
mundësi për kyçje të institucioneve siç janë Biroja për zhvillim të arsimit dhe
departamenti kompetent, për zhvillim të aktiviteteve konkrete me të cilët
bashkësia arsimore dhe akademike do t’i zmadhojnë njohuritë për këtë temë.

15 Intervistë me Dejvid Vejsbrot, kohë më parë, tani në pension, president i Këshillit të Australisë për etikë në
media, e zbatuar më 23.09.2017
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3 BASHKËPUNIM ME
ORGANET PËR MBROJTJE
NGA FJALA E URREJTJES
DHE DISKRIMINIMIT

K

onteksti socio-politik në të cilin ka funksionuar skena mediatike në
Maqedoni gjatë dhjetë viteve të fundit, përveç se ka sjellë deri në
politizim të tërësishëm dhe polarizim të mediave, ka prodhuar edhe
shumë fenomene të padëshiruara që janë shfaqur në përmbajtjet
mediatike, siç janë fjala e urrejtjes, diskriminimi në baza të ndryshme,
nacionalizëm, lajme të rreme dhe propagandë, si dhe përforcim i konkurrencës
së pandershme e mbështetur nga qendrat e ndryshme të fuqisë. Përveç
të disa përjashtimeve ekstreme, nuk janë regjistruar raste kur mediat me
iniciativë të tyre kanë përhapur fjalë të urrejtjes. Ato më shumë shërbyen si
“kanal ose instrument”, siç thotë Sefer Tahiri, për përhapje të fjalës të urrejtjes
dhe diskriminimit, të krijuar nga partitë politike, pushteti, institucionet dhe nga
disa grupe radikale shoqërore.16 Për atë, ai porositë se “gazetarët, redaktorët dhe
posaçërisht kryeredaktorët, të cilët janë krijues të politikës redaktuese të një mediumi
të caktuar dhe përgjegjës për përmbajtjet e publikuara, kanë përgjegjësi para publikut”
dhe duhet të kujdesen që mos të kontribuojnë për “krijimin e klimës së volitshme
që ajo (fjala e urrejtjes) mos të fitojë në intensitet”.17
16 Adamçevski M., dhe Tahiri S., “Raportimi në interes të publikut”, KEMM, Shkup, 2017. Faqe nr. 24
17 Ibid
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Organi vetërregullues në Maqedoni në punën e tij udhëhiqet nga parimet e Kodit
të gazetarëve të Maqedonisë (2001), nga Parimet e Federatës ndërkombëtare
të gazetarëve, si dhe nga Karta e raportimit etik gjatë zgjedhjeve. Të gjithë
këto dokumente përmbajnë dispozita me të cilët apelohet deri te gazetarët,
gjatë krijimit të përmbajtjeve mediatike, mos të përdorin dhe të përmbahen
nga përdorimi i fjalës së urrejtjes dhe diskriminimi në çfarë do baze.18 Përveç
nëpërmjet të mekanizmave vetërregulluese, fjala e urrejtjes, diskriminimi janë të
përfshirë në legjislacionin e Maqedonisë, si për shembull në Kodin penal (1996,
neni 137, 144, 173, 178, 179, 181, 319, 394, 417), në Ligjin për parandalim
dhe mbrojtje nga diskriminimi (2010, neni 5, 7, 9), si dhe në Ligjin për shërbime
mediatike audio dhe audiovizuele (2013, neni 48), i cili nuk parasheh sanksione
të mediave, të cilët janë subjekt i rregullimit të tij.
Sipas analistëve, korniza legjislative e cila sanksionon fjalën e urrejtjes është
në përputhje me standardet dhe dokumentet ndërkombëtare, por në praktikën
vërehet mospërputhje serioze në praktikimin e ligjeve nga ana e prokurorisë
publike dhe gjyqësorit.19 “Qasja joaktive e organeve gjyqësore, ose mosndëshkimi i
promotorëve të fjalës së urrejtjes, por edhe mosnjohja e rreziqeve nga fjala e urrejtjes
si dukuri e rrezikshme shoqërore, paraqet problem serioz, i cili mund të shkaktojë
pasoja negative, ose vepra të urrejtjes”, thekson Zhivanovski në analizën “Efikasiteti
i rregullores ligjore për mbrojtje nga gjuha e urrejtjes”. Sipas tij, “edhe gjyqësori edhe
disa punonjës mediatik në vend së të paraqesin mbrojtje për punën joprofesionale dhe
kundërligjore të disa gazetarëve, ato janë paraqitur në rol të mbrojtësve të tyre dhe
miratues të përdorimit të lirë të fjalës të urrejtjes”.20
Organizatat mediatike dhe gazetareske, në kuadër të projektit “Propozim për
reforma urgjente demokratike (e ashtuquajtur “Bluprint iniciativë”)21 propozuan në
Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (2013) të futen sanksione
për “fjalën e urrejtjes” ose për stimulim të dhunës në programet audiovizuele, që
do të vazhdonin në procedurë kundërvajtëse. Propozim-teksti për ndryshime të
Ligjit nga shtatori 2017 që u iniciua nga Ministria për shoqëri informatike dhe
administratë e përmban këtë zgjidhje.22
Konteksti socio-politik në vitet e kaluara lejoi “tolerancë” në lidhje me reagimin dhe
konstatimin e fjalës së urrejtjes dhe diskriminimin. Ekspertët pajtohen se Këshilli
për etikë në mediat, në kuadër të ingerencave të tij, duhet të veprojë shpejtë,
t’i identifikojë dhe t’i demaskojë rastet e fjalës së urrejtjes dhe diskriminimin në
18 Kodi etik i gazetarëve të Maqedonisë, neni 10; Parime të Federatës ndërkombëtare të gazetarëve, neni 7
19 Zhivanovski N., “Efikasiteti i rregullores ligjore për mbrojtje nga gjuha e urrejtjes”, MIM, 2017, Shkup. Faqe nr. 6
20 Ibid
21 “Propozim për reforma urgjente demokratike” të organizatave civile, 2016. Faqe nr. 28. Në dispozicion në:
http://respublica.edu.mk/attach/BP1_MKD_FINAL_08.07.2016.pdf.
22 MShIA, Propozim-ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në
dispozicion në: http://mioa.gov.mk/files/pdf/dokumenti/zakoni/ID_zakonZa_AAVMU.pdf
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përmbajtjet mediatike para opinionit. Sipas Zoran Fidanoski, Këshilli duhet të
veprojë “në mënyrë preventive dhe sugjeruese ndaj mediave, por edhe të shkatërron
dukuritë e tilla që mos të inkurajohen më shumë”.23 Në atë kuptim, KEMM ka praktikë
të madhe në raste kur qytetarët dhe subjektet ankohen për prezencën e fjalës së
urrejtjes në përmbajtjet mediatike. “Komisioni ka shqyrtuar 56 nga gjithsej 149 raste,
në të cilët konstatohet se është thyer neni 10. Më së shpeshti bëhet fjalë për fjalë të
urrejtjes në bazë të orientimit seksual dhe në bazë të përkatësisë politike të grupeve
ose individëve në fjalë. Më së shpeshti fjala e urrejtjes përdoret në onlajn-mediat dhe
nga disa gazetarë që janë edhe autorë të emisioneve”.24
Nga ana tjetër, është e domosdoshme të parashtrohet “sistem për reagim të
shpejtë deri te mediat, institucionet përkatëse (agjencitë rregullatorë, prokuroritë,
MPB...) dhe institucione/organizata ndërkombëtare, por edhe deri te publiku shkaku
i informimit për praktikat jo të mira të cilët nuk janë në përputhje me standardet
profesionale dhe etike”, tha Dejan Andonov.25
Drejtori i Shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë, Dragan Sekulovski, e ngrit
rolin e KEMM një shkallë më lartë në parandalimin e fjalës së urrejtjes në
mediat: “...Për përmbajtjet mediatike në të cilët ka elemente të fjalës së urrejtjes, ose,
ndonjë delikt tjetër verbal, në fushë të së drejtës penale, duhet (KEMM), në bazë të
vendimeve të sjella nga Komisioni për ankesa, të parashtrojë edhe kërkesa për ngritje
të proceseve penale në bashkëpunim me përfaqësuesin juridik deri te Prokuroria
publike si organ përgjegjës për veprim për këtë fushë”.26
Që të përforcohet mostolerimi shoqëror për këto fenomene në diskursin medial
duhet të bëhet aksion i angazhuar dhe i koordinuar nga aktorë të ndryshëm
të cilët kanë ingerenca në këtë fushë, duke përfshirë edhe Komisionin për
mbështetje dhe parandalim të diskriminimit dhe Avokati i popullit.
“Këshilli shpesh herë ka reaguar për rastet e tilla problematike. Nevojitet bashkëpunim
ndërsektorial dhe ndërinstitucional, ku shumë është e rëndësishme të reagojnë
gjykatat, Prokuroria publike, Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi, AVMU”,
thekson Marina Tuneva.27 Sipas saj, bashkëpunimi me organet për luftë kundër
diskriminimit është e domosdoshme posaçërisht kur duhet t’u ndihmohet
qytetarëve në kuptimin dhe detektimin e këtyre problemeve, por edhe më e
rëndësishme është kur ato duhet të paraqiten. “KEMM ka pasur raste ku Avokati
i popullit ka paraqitur raste për diskriminim në bazë etnike. Kemi zgjedhur edhe
raste ku institucione tjera kanë paraqitur raste siç janë Kryetari i R.M., organizatat
23 Intervistë me Zoran Fidanoski, anëtar i Këshillit të AShMAA, e realizuar më 07.09.2017.
24 Adamçevski M., dhe Tahiri S., “Raportimi në interes të publikut”, KEMM, Shkup, 2017. Faqe nr. 27.
25 Intervistë me Dejan Andonov, udhëheqës i programit mësimor në Shkollën e lartë për gazetari dhe marrëdhënie
me publikun, e zbatuar më 20.09.2017.
26 Intervistë me Dragan Sekulovski, drejtor ekzekutiv i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, e zbatuar më
04.09.2017.
27 Intervistë me Marina Tuneva, drejtor ekzekutiv i KEMM, e zbatuar më 12.09.2017
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ndërkombëtare politike, siç është OSBE, Qendra për menaxhim me kriza, Komisioni për
parandalim të korrupsionit, por edhe shumë organizata civile të cilët veprojnë në fushë
të mbrojtjes të drejtave të njeriut”, shtoi Tuneva.

Nga zyra e Avokatit të popullit, gjithashtu, janë të mendimit të njëjtë për
nevojën për bashkëpunim me organin për vetërregullim. “Ky bashkëpunim mund
të përmirësohet nëpërmjet të mbajtjes të takimeve të rregullta mes përfaqësuesve të
këtyre organeve, në lidhje me punën e Avokatit të popullit besoj se duhet të shqyrtohet
mundësia nga ana e KEMM për të emëruar person për kontakt, dhe me atë mund
të përmirësohet dhe përshpejtohet komunikimi dhe veprimi në drejtim të mbrojtjes
efikase i të drejtave të qytetarëve. Përmirësimi, gjithashtu, mund të bëhet edhe me
nënshkrimin e një memorandumi për bashkëpunim, me të cilin do të përcaktohet më
hollësisht mënyra dhe fusha e bashkëpunimit”, tha Vaska Bajramovska – Mustafa,
zëvendës-Avokat i popullit.28
Sipas përfaqësuesve të Këshillit për etikë nga Estonia, organi për vetërregullim
nëpërmjet të aktiviteteve të përditshme, siç janë seminaret, mbledhjet, intervistat,
duhet “t’i edukojë qytetarët se e drejta e lirisë së fjalës nuk do të thotë se secili mund
të thotë çfarë të dëshiron, dhe të përdorë fjalë të urrejtjes. Nuk ka anonimitet as në
internet dhe njerëzit duhet të ndërmarrin përgjegjësi për fjalët e tyre”.29
Ish kryetari i Këshillit për etikë në Australi, Dejvid Vejsbrot, beson se edhe pse
fjala e urrejtjes zakonisht është e rregulluar me ligj, organet për vetërregullim
duhet të jenë të zëshme në kritikimin e tij dhe atë mund ta bëjnë nëpërmjet të
vendimeve për ankesat.30 Në atë drejtim, Dominik von Burg (Dominique von
Burg) nga Këshilli për etikë në mediat në Zvicër beson se “është më së miri, të
vizitohen mediat dhe t’u shpjegohet rëndësia për anashkalimin e fjalës së urrejtjes në
përmbajtjet e tyre”.31

28 Intervistë me Vaska Bajramovska Mustafa, zëvendës Avokati i popullit, e zbatuar më 03.10.2017.
29 Intervistë me Maige Prom, punon si sekretare në Këshillin për etikë në mediat në Estoni, e zbatuar më
25.09.2017.
30 Intervistë me Dejvid Vejsbrot, kohë më parë, tani në pension, president i Këshillit të Australisë për etikë në
mediat, e zbatuar më 23.09.2017
31 Intervistë me Dominik von Burg, Këshilli për etikë në media në Zvicër, e zbatuar më 02.10.2017
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M

brojtje dhe promovim i të drejtave të njeriut, ndër të cilëve bën
pjesë edhe e drejta e “lirisë së shprehjes dhe liria e mediave, është
një nga temat themelore rreth të cilëve duhet të bashkëpunojnë
sektori civil dhe Këshilli për etikë në media në Maqedoni. Lidhja dhe
bashkëpunimi mundësojnë mekanizëm praktik për pjesëmarrje dhe
ndikim të qytetarëve (përfaqësuesit e të cilëve janë organizatat civile) nëpërmjet të
ankesave dhe vërejtjeve për mënyrën e të shkruarit dhe raportimit të mediave. “Në
këtë mënyrë krijohet lidhje mes gazetarisë përgjegjëse dhe publikut”, thekson Besim
Nebiu, hulumtues dhe ekspert në fushë të shoqërisë civile.32
Që të bëhet publikë kredibile, e cila analizon, krahason dhe mund të sjellë
vlerësime për ngjarjet, qytetarët duhet t’i njohin dhe të edukohen për atë se çfarë
paraqesin standardet profesionale gazetareske. Posaçërisht është e rëndësishme
në periudhën e fushatës parazgjedhore, kur qytetarët duhet të dallojnë raportimin
profesional të mediave i cili mund të ndikojë për mënyrën e votimit.

32 Intervistë me Besim Nebiu, hulumtues dhe ekspert në fushë të shoqërisë civile, e zbatuar më 12.09.2017.
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“Nëpërmjet të bashkëpunimit me organizatat civile, KEMM duhet të punojë për ngritje
të vetëdijes për temën dhe për mekanizmat e edukimit nëpërmjet të cilëve ato mund të
reagojnë. Kjo është posaçërisht e rëndësishme në nivel lokal sepse besoj se nuk ka mjaft
organizata të cilët punojnë në temën për lirinë e të shprehurit, ndërsa edhe ato kanë
njohuri të pamjaftueshme për atë se si të punojnë në mënyrë më efektive. Prandaj,
bashkëpunimi me KEMM mund të jetë stimulim për ato”, tha Sunçica Sazdovska,
këshilltare kombëtare e projektit për Mbështetje teknike të organizatave civile
(TAKSO).33

Sipas saj, duhet të zhvillohet komunikim i rregulltë dhe takime me organizatat
civile të cilët do të shërbejnë për konsultime në lidhje me problemet dhe
caktimin e nevojave dhe drejtimeve për veprim të KEMM. Kjo do të ishte
mënyra në të cilën Këshilli do të arrijë njohje më të madhe në kuadër të sektorit
civil – nëpërmjet të takimeve, posaçërisht në nivel lokal, në të cilët mund të
prezantohet roli i KEMM dhe mundësitë për veprim të përbashkët. “KEMM duhet
t’i informojë të gjithë vepruesit e rëndësishëm për aktivitetet që i ndërmerr dhe për
vendimet që i sjellë në lidhje me thyerjen e standardeve etike në mediat. Kjo mund të
bëhet nëpërmjet të komunikimit të drejtpërdrejtë në e-mail, nëpërmjet të informuesit
elektronik dhe shpalljeve në rrjetet sociale. Mbajtja e takimeve të drejtpërdrejtë dhe
këmbimi i informatave me qëllim që të përmirësohet bashkëpunimi me vepruesit
relevantë (institucionet shtetërore, mediat, institucionet e larta arsimore) duhet të jenë
aktivitete të rregullta të Këshillit”34, tha Biljana Petkovska, drejtore e MIM.
Edhe Dragan Sekulovski nga ShGM beson se KEMM, në bashkëpunim me
organizatat tjera ose me rrjetet të cilët janë aktive në më shumë sektorë, do
të ketë mundësi t’i edukojë qytetarët për vetërregullimin në mediat. Në atë
mënyrë, Këshilli do të mund t’u shpjegojë qytetarëve përparësitë nga paraqitja
e raportimit jo etik në mediat, përkundër përdorimit të mekanizmave gjyqësore,
siç janë paditë për shpifje dhe fyerje, shtoi Sekulovski.
Duke shikuar në perspektivë, gjatë relacioneve intensive dhe bashkëpunimit me
organizatat civile, organi vetërregullues mund të ndihmojë edhe në zgjidhjen e
problemeve të caktuara të cilët i ka regjistruar sektori civil në fushë të lirisë së
mediave.
„Duhet të informohen dhe të edukohen gazetarët dhe mediat. Duhet të krijohet
praktikë e caktuar profesionale për raportimin në mediat, e cila do të bazohet
në vendimet e KEMM të sjella në lidhje me ankesat. Por, është e rëndësishme të
arrihet mobilizimi i qytetarëve”, theksoi Besim Nebiu.
Trupi vetërregullues mund të ndihmojë në zgjidhen e problemeve të caktuara
të cilët i ka regjistruar sektori civil, në lidhje me mënyrën e raportimit të
33 Intervistë me Sunçica Sazdovska, këshilltare kombëtare për projektin për përkrahje teknike për organizatat
civile (TAKSO), e zbatuar më 14.09.2017.
34 Intervistë me Biljana Petkovska, drejtore e MIM, e zbatuar më 03.10.2017
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mediave edhe atë nëpërmjet të “ngritjes së çështjeve dhe pyetjeve të cilët i kanë
vërejtur organizatat civile duke i zdritur problemet para publikut”, tha Sazdovska.
Gjithashtu, Këshilli mund t’i shfrytëzojë aktivitetet të cilët i zbaton për edukimin
e qytetarëve dhe të organizatave civile në drejtim të “njohjes të teksteve cilësore
dhe teksteve gazetareske, dallimi i tyre nga manipulimet, spinat dhe lajmeve të rreme, si
dhe të këshillojë si të veprohet në këto raste”, shtoi Aleksandar Krzhallovski, drejtor
ekzekutiv i MCMS. Sipas tij, Këshilli duhet me vetiniciativë të veprojë në raste të
keqpërdorimit të organizatave civile ose individë nga sektori civil, duke treguar
si shembull lajmin në një medium për anketë të MCMS-së, e cila asnjëherë nuk
ka qenë e realizuar.
Organizatat civile kanë në dispozicion edhe mundësinë kur media të caktuara
raportojnë në mënyrë joprofesionale, ose në mënyrë tendencioze, për punën
e tyre, ato të drejtohen në KEMM me parashtrim të ankesave, ose të kërkojnë
ndërmjetësim, shtoi Sekulovski nga ShGM. Në këtë mënyrë, sipas tij, mund të
krijohet dialogu mes ty dyja palëve, me qëllim të zgjedhjes të situatës të caktuar
e cila do të rezultojë me kërkesë për falje nga ana e medias, ose, me publikimin
e demantit.
Sektori civil është shtyllë e rëndësishme për mbështetje të vetërregullimit dhe
për atë duhet të popullarizohen edhe më shumë KEMM, mekanizmat e tij dhe
mundësitë mes organizatave civile. KEMM ka filluar të ndërmerr më shumë
aktivitete, siç janë: pjesëmarrje në konferenca, debate dhe shfaqje publike.
Ashtu, në fillim të vitit 2017 u organizua debat për mbrojtjen e të drejtave të
njeriut, në të cilën morën pjesë 20 përfaqësues të shoqatave civile të cilët janë
aktive në fushë të mbrojtjes dhe përparimit i të drejtave të njeriut. Pjesëmarrësit
u njoftuan me procesin e ndërmjetësimit dhe mënyrën e parashtrimit të ankesave
në KEMM, ndërsa u ftuan që të marrin pjesë aktive dhe të kontribuojnë në
punën e Këshillit nëpërmjet të paraqitjes së rasteve të raportimit joprofesional.35
Të anketuarit nga shoqëria civile sugjerojnë se “KEMM duhet të zhvillojë fushatë
të vazhdueshme në të cilën do t’i promovojë aktivitetet e tij para organizatave
civile”36; të “shpërndajë informata për funksionet dhe aktivitetet bazike nëpërmjet
të e-postës, informuesit tremujor; ose të hap kanale për komunikim të drejtpërdrejtë
të organizatave civile me Këshillin (për shembull, paraqitja e rasteve ose info-linja për
këshillë si të veprohet kur ndodhë problem në këtë fushë).37 Shumë prej tyre theksuan
se për KEMM do të ishte mirë të organizojë edhe ngjarje dhe aktivitete me
organizatat civile brenda shtetit, me qëllim që të ngritët dukshmëria në nivel
35 KEMM, Debat në KEMM për mbrojtje e të drejtave të njeriut nëpërmjet të mediave dhe mbështetje të
vetërregullimit, Shkup, 02.02.2017. Në dispozicion në: http://semm.mk/novosti-4/2015-08-11-15-03-18/258debata-semm-06-02.
36 Intervistë me Dragan Sekulovski, drejtor ekzekutiv në Shoqatën e gazetarëve të Maqedonisë, e zbatuar më
04.09.2017
37 Intervistë me Aleksandar Krzhallovski, drejtor ekzekutiv I MCMS, e zbatuar më 14.09.2017.
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lokal dhe rajonal. Në atë drejtim KEMM ka filluar të punojë, dhe deri më tani
janë organizuar shumë debate në nivel lokal dhe rajonal, ndërsa është krijuar
edhe bashkëpunim aktiv me shumë organizata civile.
Si mënyra të lidhjes mes organeve vetërregulluese me organizatat civile, në
praktikën ndërkombëtare janë të njohur shembuj të krijimit të organit këshillues
ose komitetit për konsultime i cili do të mundësojë inspektimin e punës të
sektorit civil, duke mos u komprometuar pavarësia e Këshillit.38 Profesori
Vejsbrot, gjithashtu, propozon edhe organizimin e takimeve tematike në bazë
ad-hok në lidhje me pyetje të caktuara, si për shembull: raportimi për dhunën në
familje, raportimi për të drejtat e fëmijëve ose për grupet minoritare.39
Për Maige Prom nga Këshilli për etikë në media nga Estonia, mënyra kryesore
e lidhjes me sektorin civil janë trajnimet: “Mund të ketë dy lloje të trajnimeve:
sektori civil dhe Këshilli së bashku të organizojnë ose Këshilli të organizojë trajnime për
organizatat civile, si për shembull trajnime mediatike për organizatat që punojnë në
fushën e mbrojtjes e të drejtave të fëmijëve. Bashkëpunimi mund të bëhet edhe nëse
ndonjë organizatë civile ankohet te Këshilli”.40

38Intervistë me Dejvid Vejsbrot, kohë më parë, tani në pension, president i Këshillit të Australisë për etikë në
media, e zbatuar më 23.09.2017
39 Intervistë me Dejvid Vejsbrot, kohë më parë, tani në pension, president i Këshillit të Australisë për etikë në
media, e zbatuar më 23.09.2017
40 Intervistë me Maige Prom, sekretar i Këshillit për etikë në media në Estoni, e zbatuar më 25.09.2017
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5 BASHKËPUNIMI
I KEMM ME
ORGANIZATAT DHE
SHOQATAT MEDIATIKE

S

ipas natyrës së punës, KEMM, gazetarët dhe organizatat dhe shoqatat
mediatike janë në bashkëpunim të vazhdueshëm. Organi vetërregullues
nga themelimi i tij, në mënyrë aktive bashkëpunon me organizatat
mediatike relevante41 në shumë raste dhe iniciativa të ndryshme. Në
këtë mënyrë, KEMM është pjesë e koalitës mediatike e cila e monitoron
legjislativen ligjore në fushën e mediave dhe reagon në zgjidhje të ndryshme të
propozuara nga pushteti, si dhe në shumë raste kur është bërë fjalë për thyerje,
mbrojtje dhe promovim i standardeve profesionale dhe për lirinë e gazetarëve
dhe mediave.
“Duke marrë parasysh rejtingun e keq të Republikës së Maqedonisë në lidhje me lirinë e
fjalës dhe të drejtat e njeriut, koordinimi i përbashkët mes organizatave është shumë i
rëndësishëm. Por, nga ana tjetër, bashkëpunimi është i rëndësishëm edhe për ndërtimin
e kapaciteteve individuale të organizatave të sapo formuara, siç është KEMM”,42
thekson Marina Tuneva, drejtore e KEMM.
41 Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, Sindikata i pavarur i gazetarëve dhe punonjësve mediatik, Instituti për
media të Maqedonisë, Instituti për studime të komunikimit.
42 Intervistë me Marina Tuneva, drejtor ekzekutiv i KEMM, e zbatuar më 12.09.2017
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Sipas saj, vetërregullimi si mekanizëm, së bashku me organizatat mediatike,
mund të ndihmojë në zgjidhjen e probleme të caktuara, posaçërisht atyre që
janë në fushën e veprimit të saj – t’i nxisë mediat të informojnë në mënyrë
profesionale, por edhe publikun të reagojë në rastet kur mediat informojnë
në mënyrë jo etike. “Nga ana tjetër, aksioni i koordinuar për mbështetje nga ana e
organizatave mediatike për KEMM do të thotë edhe përforcim të ndikimit dhe pozitës,
mes bashkësisë mediatike dhe mes qytetarëve”, vazhdoi Tuneva.
Këmbimi i përvojave dhe informatave me organizata të ngjashme nga vendi
dhe nga jashtë janë pjesë e misionit dhe aktiviteteve të KEMM. Bashkëpunimi
i tillë me sektorin civil, posaçërisht me organizatat mediatike dhe me Shoqatën
e gazetarëve të Maqedonisë ishte veçuar si qëllim në vitin 2012, kur një grup i
gazetarëve, kryeredaktorëve, pronarë të mediave dhe përfaqësues të organizatave
dhe institucioneve mediatike, të koordinuara nga ShGM dhe MIM e krijuan planin
e veprimit për përmirësimin e gjendjes së mediave në Maqedoni, që të shërbejë si
platformë mbi të cilës do të ndërtohen dhe do të zbatohen politikat në të ardhmen
dhe hapat në drejtim të përmirësimit të gjendjes së mediave në Maqedoni.43
Atëherë, bashkësia mediatike e theksoi nevojën për formim të sistemit funksional
për vetërregullim, nëpërmjet të trupit të pavarur, Këshilli për etikë, i përbëre
nga gazetarë, pronarë të mediave dhe ekspertë të pavarur, që do t’i mbrojë dhe
afirmojë standardet profesionale dhe etike në gazetari dhe të drejtat e qytetarëve
në lidhje me përmbajtjet mediatike. Ky qëllim ishte i përmbushur në vitin 2014,
dhe mund të konstatohet se Këshilli për etikë në media në Maqedoni paraqet
rezultat i dëshirës së përbashkët të bashkësisë së gjerë mediatike.
Nga formimi i tij në vitin 2014, KEMM tregoi angazhim dhe proaktivitet të madh.
Organi vetërregullues deri më tani ka bashkëpunuar me shumë organizata në
fushë të edukimit të gazetarëve, në fushë të shkrim-leximit medial, animimi i
anëtarësisë, ndërsa ka pasur edhe shumë aktivitete në drejtim të zhvillimit të
bashkëpunimit ndërsektorial shkaku i adresimit të problemeve të ndryshme, si
për shembull paraqitja e fjalës së urrejtjes në media, diskriminimi në baza të
ndryshme etj.
Për shembull, Këshilli ishte pjesë e iniciativës e cila ishte e përkrahur nga
50 organizata civile, të cilët i adresuan prioritetet për reforma që dolën nga
“Marrëveshja e Përzhinos”.44 Dokumenti i quajtur “Propozim për reforma urgjente
demokratike” përmban edhe pjesë për sektorin mediatik, në të cilin kërkohet nga Qeveria
të fillojë proces inkluziv dhe transparent të diskutimit publik, si për problemet urgjente
43 ShGM dhe MIM, “PLAN VEPRIMI për përmirësimin e gjendjes së mediave në RM”, Mavrovë, 2012. Në
dispozicion në: http://znm.org.mk/wp-content/uploads/2016/03/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%81
%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%9D%D0%9C-%D0%9C%D0%98%D0%9C%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%822012%D0%B3.pdf.
44 Marrëveshje ndërmjet partive politike në Maqedoni, e cila ishte rezultat e negociatave dy vjeçare të udhëhequra
nga bashkësia ndërkombëtare për të tejkaluar krizën politike në Maqedoni gjatë viteve 2015 dhe 2016.
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ashtu edhe për problemet tjerë, zgjidhja e të cilëve mund të sjellë deri te përmirësimi i
lirisë së shprehjes dhe të gjendjes në sektorin mediatik.45

Është shumë e rëndësishme se KEMM ka përkrahje nga organizatat civile nga sfera
mediatike, por edhe nga Qeveria e cila ka ardhur në pushtet në mes të vitit 2017,
që prap theksohet në Raportin e Pribe: “Qeveria shprehi dëshirë të krijojë mjedis të
përshtatshëm dhe të len sektorin mediatik vet të “menaxhohet” duke mos u përzier.
Qasja e vetërregullimit gjithashtu është e mbështetur edhe nga palët mediatike”.46
Për këtë flet edhe informata se Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë si një nga
aktivitetet e saj më të rëndësishme në periudhën 2015-2018 e ka theksuar
“mbrojtjen dhe promovimin e standardeve profesionale dhe etikën në mediat dhe krijimin
e mekanizmave për zbatimin e tyre (vetërregullimi)”.47 Gjithashtu, si qëllim strategjik
ka theksuar se do të punojë në “përforcimin e vetërregullimit, si mekanizëm për
llogaridhënie për publikun dhe zhvillim të gazetarisë së përgjegjshme” që nënkupton:
pjesëmarrje të rregulltë të përfaqësuesve të ShGM-së në Këshillin, informimi i
anëtarësisë, gazetarëve, mediave dhe publikut për funksionimin e tij, informim
i rregulltë nga ana e përfaqësuesve të ShGM-së për punën dhe rezultatet e
Këshillit, mbështetje (teknike) për funksionimin e organit vetërregullues etj.48
Nga ana tjetër, KEMM si një nga qëllimet e tij ka parashikuar të punojë në
përparimin e Kodit etik të gazetarëve, nëpërmjet të zhvillimit dhe precizimit
të aspekteve të caktuara, siç janë mbrojtja e personit dhe privatësisë gjatë
raportimit, mbrojtja e fëmijëve dhe të miturve gjatë raportimit, raportimi për
krimin etj. Për atë, KEMM përgatiti “Shqyrtim të përvojave dhe praktikave të
këshillave ndërkombëtarë për etikë në media”,49 i cili i analizon suazat etike që
praktikohen në procesin e vendosjes për ankesat që vijnë nga publiku. Shqyrtimi
do të shërbejë si bazë për aktivitetet e planifikuara, në bashkëpunim me ShGM
dhe organizatat tjera relevante, në përparimin e suazës ekzistuese etike.
KEMM bashkëpunon edhe me Institutin e Maqedonisë për media, i cili në
qëllimet e tij strategjike ka parashikuar zhvillimin e lidhjeve të organizatave
profesionale mediatike të Maqedonisë me organizata ndërkombëtare. Të dyja
organizatat kanë bashkëpunuar në projekte të ndryshme për përforcimin dhe
promovimin e vetërregullimit, por edhe në integritetin profesional të mediave
dhe gazetarëve, në përgjithësi.
45 ShGM, SSNM, KEMM, MIM dhe IKS, “Kërkesa për reforma urgjente mediatike”, 2016. Në dispozicion në:
46 European Commission, “Assessment and recommendations of the Senio Experts’ Group on systemic Rule
of Law issues 2017”, Brussels, 14Sepetember 2017. Në dispozicion në: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/2017.09.14_seg_report_on_systemic_rol_issues_for_publication.pdf.
47 ShGM, Plani strategjik i Shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë për periudhën 2015-2018, Shkup, 2015. Në
dispozicion në: http://znm.org.mk/?page_id=1362 .
48 Ibid
49 Dejan Donev, “Shqyrtimi i përvojave dhe praktikave të këshillave ndërkombëtarë për etikë në media”, KEMM,
Shkup, 2017. Në dispozicion në: http://semm.mk/pravna-ramka-4/publikacii/270-pregled-na -iskustva-i-praktikiOD-megjunarodnite-soveti-za-etika-vo-mediumite
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Për përmirësimin e lirisë së mediave dhe lirisë së fjalës, duhet të ekzistojë “front”
civil me fokus në mediat, ndërsa Këshilli për etikë në media në Maqedoni është
i domosdoshëm në atë aspekt. Edhe institucionet evropiane e mbështesin
promovimin, posaçërisht të iniciativave dhe mekanizmave për vetërregullim, siç
janë kodet etike të mediave, të cilët e stimulojnë përgjegjësinë e mediave.50 Por,
raporti i fundit i BE-së për përparimin e Maqedonisë nga viti 2016, thekson se
“janë të nevojshme përpjekje serioze që të zhvillohet kultura e etikës profesionale në
mediat tradicionale por edhe në onlajn mediat”.51 Ndërsa raporti i Pribe nga viti
201752 thekson se diskusionet për situatën e mediave shpesh përqendrohen
në organizatat civile dhe gazetarët, ndërsa mediat private dhe pronarët e tyre
mungojnë në ato debate. “Perceptimet janë se ato nuk kanë kontribut të madh për
gjetjen e zgjidhjeve të qëndrueshme”. Sipas raportit, këtu ka vend të shqyrtohet
roli i KEMM, mes aktorëve tjerë të përmendur siç janë Asociacioni i mediave të
Maqedonisë, Oda ekonomike e Maqedonisë, Dhomat e tregtisë të Maqedonisë
dhe Konfederata e biznesit në Maqedoni.
Pikërisht këto janë disa nga sfidat që qëndrojnë para KEMM dhe organizatat
tjera mediatike, të cilët si qëllime i kanë parashtruar përparimin e gazetarisë
profesionale, ngritjen e vetëdijes për mbrojtjen e të drejtës të qytetarëve të
marrin informata të plota dhe të paanshme.
“Bashkësia mediatike, pjesë e të cilës është edhe Këshilli, së bashku me mediat dhe
politikanët, janë parakusht i domosdoshëm për reforma cilësore mediatike të cilët do
të duhet të pastrojnë hapësirën mediatike të ndotur në të cilën ekzistojnë gazetarët
dhe mediat, në dëm të publikut”, përmbyll Fidanoski.

Për rolin që e kanë disa nga këshillat për etikë në nivel ndërkombëtar flasin
edhe shembujt nga shtetet perëndimore të Evropës, ku këshillat janë të kyçur
në konsultimet me qeveritë në lidhje me legjislativen që ka të bëjë me lirinë
e shtypit. Në Belgjikë, pushteti rregullisht konsultohet me përfaqësuesit e
këshillave për etikë në lidhje me legjislacionin për mediat. Pikërisht një nga
ato përfaqësues ka qenë eksperti kryesor në procesin e përgatitjes së ligjit
për mbrojtje të burimeve gazetareske në Belgjikë, që llogaritet si ligj i cili është
shembull në suazat evropiane.53 Edhe në Gjermani, Këshilli për etikë konsultohet
nëse bëhet fjalë për ligjet nga fusha e lirisë së mediave.

50 European Parliament, “EU Guidelinesеs on Freedom of expression”, 2014.
51 European Commission, “The former YugoslavRepublic of Macedonia 2016 Report”, Brussels, 9.11.2016.
52 European Commission, “Assessment and recommendations of the SeniorExperts’ Group on systemic

Rule of Law issues 2017”, Brussels, 14 September 2017.

53 Hulin, A., “Statutory media self-regulation: beneficial or detrimental for media freedom?”,European University
Institute, 2014. Në dispozicion në: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/34047/RSCAS_WP_2014_127.
pdf;sequence=1 Faqe nr. 4
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O

rganet vetërregulluese, nëpërmjet të punës praktike kanë fituar
dituri, ekspertiza dhe shembuj, të cilët mund të paraqesin resurs
i rëndësishëm për studentët e gazetarisë, bashkësinë akademike
dhe ekspertët mediatik. Për ngritje të vetëdijes dhe kuptimit për
vetërregullimin mes gjeneratave të reja të punonjësve mediatik,
shumë është i rëndësishëm zhvillimi i bashkëpunimit me institucionet nga fusha
e arsimit, grupeve punuese joformale, por edhe institucionet publike siç janë
ministritë përkatëse. Një nga qëllimet e KEMM54 është përhapja e parimeve për
gazetari të mirë, nëpërmjet të promovimit të standardeve profesionale dhe etike
në institucionet arsimore të specializuara për gazetari, siç janë shkollat, fakultetet
dhe universitetet.
Për atë është e domosdoshme të krijohet bashkëpunim i rregulltë me fakultetet
dhe ai të formalizohet në planet mësimore, siç sugjeron Dejan Andonov nga
Shkolla e lartë për gazetari dhe marrëdhënie me publikun. Sipas tij, shkathtësitë
dhe njohuritë e qytetarëve të ardhshëm akademik në fushën e gazetarisë dhe
komunikimeve mund të përmirësohen nëpërmjet të formave të ndryshme të
bashkëpunimit: angazhimi i profesionistëve nga industrioni të cilët janë anëtarë
të KEMM si mysafirë – ligjërues në institucionet e larta arsimore, nëpërmjet të
studimit të lëndëve për projekte të studentëve, që do të ju ndihmojnë studentëve

54 ueb faqja e KEMM: http://semm.mk/sovet-za-etika-4/celi.
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në mënyrë të drejtpërdrejtë t’i praktikojnë njohuritë e fituara për zgjidhje të
sfidave specifike profesionale, por edhe nëpërmjet të angazhimit të studentëve
në projekte dhe hulumtime të KEMM.55 Besim Nebiu shtoi se KEMM mund të
ndihmojë në përmirësimin e shkathtësive të qytetarëve të ardhshëm akademik
në fushën e gazetarisë dhe komunikimeve, nëpërmjet të organizimit të
trajnimeve, programeve për punë praktike në redaksitë, nëpërmjet të mbajtjes
të kontakteve me katedrat dhe profesorët nëpërmjet të informimit të tyre për
aktivitetet e KEMM, por edhe nëpërmjet të dërgimit të publikimeve të cilët ato
mund t’i shfrytëzojnë në programet e tyre mësimore.56
Këshilli ka bashkëpunim të mirë me institucionet e larta arsimore dhe me
institutet, ku janë organizuar shumë debate me studentët dhe me profesorët,
ose në Institutin për studime të komunikimeve, Universiteti i Evropës Juglindore
në Tetovë, Universiteti ndërkombëtar i Ballkanit, Universiteti “Goce Dellçev” në
Shtip.
Në praksën ndërkombëtare ka shumë shembuj të ndryshëm të bashkëpunimit
mes organeve vetërregulluese dhe institucionet e larta arsimore. Program i
veçantë arsimorë i Këshillit për etikë në Bosnje dhe Hercegovinë është Shkolla
për etikë në media, e cila zbatohet për studentë të gazetarisë në gjashtë
universitete në shtetin. Shkolla funksionon nga viti 2005, ndërsa si plotësim të
këtij programi, Këshilli filloi edhe një projekt – Shkolla për etikë në mediat onlajn
( http://www.mediaethics.eu/). Programi është i krijuar për arsim të publikut dhe
gazetarëve për atë se çfarë paraqesin standardet profesionale në mediat, por
edhe pse janë ato të nevojshme në një shoqëri demokratike.57
Këshilli i Australisë për etikë, ofron asistencë për ligjëruesit të gazetarisë
në universitetet dhe instruksione tjera për studime të rasteve të bazuara në
vendimet e tij. Në këtë mënyrë studentëve iu mundësohet të mësojnë për
standardet etike nëpërmjet të simulimit të proceseve për vendosje rreth ankesave
të cilët dërgohen deri te ky organ.58 Gjithashtu, Këshilli në bashkëpunim me
Asociacionin për arsim dhe hulumtime gazetareske në Australi jep shpërblime
për ese studentore në tema të lidhura me lirinë e mediave ose etikës së mediave
për studentët e gazetarisë, si dhe për studentë më të mirë të gazetarisë.
Kjo praktikë e bashkëpunimit mes fakulteteve të gazetarisë, shkollave të
mesme dhe këshillat për etikë është treguar si shumë e vlefshme, dhe për atë
ekspertët në këtë fushë dhe hulumtuesit rekomandojnë ajo të stimulohet edhe
në shtetet tjerë të cilët kanë traditë më të zhvilluar demokratike dhe traditë
55 Intervistë me Dejan Andonov, udhëheqës i programit mësimor në Shkollën e lartë për gazetari dhe marrëdhënie
me publikun, e zbatuar më 20.09.2017
56 Intervistë me Besim Nebiu, hulumtues dhe ekspertë në fushë të shoqërisë civile, e zbatuar më 12.09.2017.
57 Këshilli për shtyp në Bosnje dhe Hercegovinë, Programi MediaNetiks. Në dispozicion në: http://www.
medianethics.org/index.php/members/27-the-press-council-in-bosnia-and-herzegovina.
58 ueb faqja e Këshillit të Australisë për etikë në mediat, www.presscouncil.org.au/
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të vetërregullimit. Në Belgjikë, rekomandimet janë se në kurset e gazetarisë
duhet të kushtohet më shumë vëmendje në punën e Këshillit, sepse gazetarët e
ardhshëm duhet të mësojnë të respektojnë organin vetërregullues.59
Për t’u njoftuar me konceptin e vetërregullimit në mediat, posaçërisht me
mundësitë për reagim të shpejtë për rastet e raportimit joprofesional, është
shumë e rëndësishme për KEMM të vazhdojë me komunikimin me institucionet
për arsim të lartë. Në atë drejtim, përveç debateve me studentët dhe me
profesorët, është i mundshëm edhe bashkëpunimi në projekte të përbashkëta
në fushë të mediave që mund të kontribuojë për komplementaritetin në punën
e ndërsjellë. “Si ilustrim i kësaj është pjesëmarrja e KEMM në bashkëpunimin me
Institutin për studime të komunikimeve, i cili realizoi vëzhgimin e raportimit të mediave
në periudhën parazgjedhore në shtetin tonë, ndërsa gjetjet nga hulumtimi në kombinim
me rezultatet nga puna e Komisionit për ankesa rreth shkeljet më të shpeshta të etikës
në raportimin u prezantuan në takime të ndryshme me qytetarët”, thotë Marina
Tuneva nga KEMM.60

59 Koene, D., “Press councils in Western Europe”, Studies for the Netherlands Press Fund, 2008. Në dispozicion në:
https://www.rvdj.nl/uploads/fckconnector/5e5f0690-3d71-4993-8229-0481e128394e.Faqe nr. 118.
60 Intervistë me Marina Tuneva, drejtor ekzekutiv në KEMM, e zbatuar më 12.09.2017.
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7 BASHKËPUNIMI ME
ORGANET GJYQËSORE

N

jë nga përfitimet më të përmendura të vetërregullimit mediatik është
zvogëlimi i numrit të lëndëve gjyqësore të cilët publiku, gjegjësisht
qytetarët, mund t’i ngrisin kundër mediave, që në përgjithësi
synon Këshilli në kuadër të ingerencave dhe aktiviteteve të veta.
Vetërregullimi, në fakt, ju ofron gjykatave alternativë pranë zgjidhjes
së padive në lidhje me përmbajtjet mediatike të ngritura nga ana e përdoruesve
të mediave. Sipas Hulin, mekanizmat e vetërregullimit kanë përparësi konkrete
në krahasim me gjyqet: efikasitet dhe fleksibilitet i sistemit, ekspertizë teknike,
shpenzime më të ulëta në krahasim me proceset e gjata dhe të shtrenjta
gjyqësore, në përgjithësi për shoqërinë dhe fuqi për ta zmadhuar përfshirjen dhe
pjesëmarrjen demokratike të shfrytëzuesve të mediave.61 Këshillat për etikë janë
treguar si efikase në zgjidhjet e ankesave nga ana e shfrytëzuesve mediatik, në
afat kohor të shkurtër dhe me shpenzime të ulëta për të gjitha palët e kyçura.62
Vetërregullimi mediatik e zvogëlon të ashtuquajturin “chilling effect” ose
dekurajon e mediave për ta shfrytëzuar të drejtën e lirisë së të shprehurit
shkaku i frikës nga dënimet gjyqësore. Nëse vetërregullimi mediatik kuptohet
si sigurim i alternativës të gjykatave, për ato të cilët dëshirojnë të ngrisin padi
kundër mediave, mekanizmat vetërregulluese e zvogëlojnë numrin e proceseve
të shtrenjta gjyqësore kundër mediave. Ashtu, vetërregullimi e promovon edhe
61 Hulin, A., “Statutory media self-regulation: beneficial or detrimental for media freedom?”,European University
Institute, 2014. Në dispozicion në:
62 Ibid
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parimin e barazisë: “Deri sa të pasurit shpesh e përdorin gjyqësorin për të ngrit padi
kundër mediave, organet vetërregulluese ju lejojnë të gjithëve të kërkojnë cilësi nga
mediat dhe respektim të drejtës të informimit”, thekson Hulin.63
Në Maqedoni, Këshilli mund të ndihmojë në përmirësimin e shkathtësive
dhe njohurive të gjykatësve dhe prokurorëve në fushën e gazetarisë dhe
komunikimeve, në atë mënyrë që “vendimet e Komisionit për ankesa, mund shumë
të kontribuojnë në formimin e praktikës gjyqësore ndaj padive të mundshme në të cilët
janë të kyçur gazetarë dhe media”, sugjeron Zoran Fidanoski, anëtarë i Këshillit të
Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele. Por, sipas tij, do të
ishte mirë që deri te kjo mos të arrihet deri në atë shkallë: “do të ishte pozitive,
gjyqi t’i udhëzon palët potenciale – pjesën e ndërmjetësimit të provojnë ta bëjnë para
Këshillit për etikë. Këshilli duhet t’i zvogëlojë në numër sa më të vogël lëndët potenciale
gjyqësore në të cilët do të ishin kyçur mediat dhe gazetarët...”, shtoi Fidanoski.64
“KEMM duhet më tepër të merret me ndërmjetësimin mes qytetarëve dhe mediave,
por edhe mes mediave në mes tyre”, beson Mladen Çadikovski, kryeredaktorë në
TV 24 Vesti.65 Ai beson se kjo do të kontribuojë për zmadhimin e besimit në
KEMM.

Në drejtim të popullarizimit të rolit mediatik të KEMM, me qëllim të zvogëlimit
të proceseve gjyqësore në të cilët si palë paraqiten qytetarë dhe media, drejtori
ekzekutiv i Shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë, Dragan Sekulovski, thekson
se është e nevojshme qytetarët të njoftohen me rolin e vetërregullimit dhe cilët
janë përparësitë në krahasim me mekanizmat gjyqësore, siç janë paditë për
shpifje dhe fyerje.66
Deri më tani në KEMM ka pasur raste në të cilët ankuesit, ose përfaqësuesit
e tyre, kanë vendosur të ngrisin edhe proces para gjyqit, por edhe të reagojnë
në lidhje me raportimin jo etik të mediave para Këshillit. Gjatë asaj, vendimet
e KEMM gradualisht merren parasysh edhe në proceset gjyqësore. Nga ana
tjetër, “KEMM e vërejti edhe nevojën për të bashkëpunuar me gjykatat në mënyrë
aktive, me qëllim prej së afërmi t’i njoftojë me proceset e vetërregullimit, procesin e
ndërmjetësimit dhe mënyrat me të cilët mund të forcohet bashkëpunimi i ndërsjellë.
Në atë kuptim, tentojmë të marrim pjesë në ngjarje të përbashkëta me përfaqësuesit e
gjyqeve, me qëllim që të fillojë procesi i “partneritetit efektiv”, thekson Tuneva.
Praktika nga shtetet e ndryshme tregon se modalitetet e bashkëpunimit në mes
organeve vetërregulluese dhe organet gjyqësore mund të përfshijnë qasje të
ndryshme.
63 Ibid
64 Intervistë me Zoran Fidanoski, anëtarë i Këshillit të AShMAA, e zbatuar më 07.09.2017.
65 Intervistë me Mladen Çadikovski, kryeredaktorë në TV 24 Vesti, e zbatuar më 26.09.2017.
66 Intervistë me Dragan Sekulovski, drejtor ekzekutiv i Shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë, e zbatuar më
04.09.2017.
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Kur flitet për atë se sa vendimet e këshillave për etikë respektohen dhe merren
parasysh në proceset gjyqësore, ekzistojnë zgjidhje të ndryshme, nga të cilët
disa janë të paraqitura në analizën “Shqyrtim i përvojave dhe praktikave nga këshillat
ndërkombëtarë për etikë në media”.67 Në Zvicër, për shembull, gjykatat, madje edhe
Gjykata Federale, mund të thirren në vendime dhe mendime etike të Këshillit për
etikë në media, ndërsa në Belgjikë për t’u zgjedhur lëndë e lidhur me gazetarë
ose media, një nga kriteret që i përdorin gjykatësit gjatë sjelljes së vendimeve,
është konsiderimi i rregullave etike të gazetarisë. Organi për vetërregullim iu
siguron këshilla gjyqtarëve kur ato e kërkojnë atë. Ky bashkëpunim institucional,
i cili paraqet më shumë praktikë joformale se sa mekanizëm zyrtarë, funksionon
në atë mënyrë që kur bëhet fjalë, për shembull, për lëndë të fjalës së urrejtjes
nga ana e gazetarëve, Këshilli e informon Qendrën e krijuar nga ana e organeve
përkatëse, qëllimi i të cilës është të veprojë në lidhje me këto lëndë, ndërsa ai
më tej vepron në pajtim me lëndën dhe ingerencat e tij.68
Gjithashtu, specifike është edhe pyetja për atë se veprimi a mund të zhvillohet
në mënyrë paralele para organit vetërregullues dhe para gjyqit. Në Irlandë,
Këshilli nuk i shqyrton ankesat nëse është iniciuar proces gjyqësor. Në Australi,
nga ankuesit nuk kërkohet të braktisin proceset gjyqësore, por pritet ato të
deklarohen se nuk mendojnë për atë në kohën kur është dërguar ankesa. Nëse
Këshilli cakton se paralelisht është duke u zhvilluar edhe proces gjyqësor,
atëherë shqyrtimi i ankesës nga ana e organit të vetërregullimit suspendohet
deri sa të mbarojnë proceset.
Në disa nga shtetet e zhvilluara të perëndimit të Evropës, siç janë Holanda,
Suedia dhe Danimarka, bashkëpunimi mes gjyqeve dhe organeve vetërregulluese
është në atë nivel që kryetarët e këshillave për etikë janë anëtarë aktivë ose
të mëhershëm të sistemeve gjyqësore. Në Danimarkë, për shembull, kryetari i
Këshillit është anëtarë Gjykatës supreme, deri sa, zëvendësi i tij është avokat.69
Një shembull më kreativ vjen nga Bosnja dhe Hercegovina (BH) dhe tregon
si organi për vetërregullim, Këshilli për etikë, bashkëpunon me gjyqësorin dhe
prokurorinë nëpërmjet të programeve edukative për gjykatës dhe prokurorë. Në
kuadër të këtyre programeve, Këshilli e ka filluar projektin “Nuk je i padukshëm”,
nëpërmjet të cilit është krijuar platformë e përbashkët në mes organit
vetërregullues, gjyqësorit dhe policisë, në bashkëpunim me kryeredaktorët e
ueb portaleve, ndërsa qëllimi ka qenë të ndalet shpërndarja e fjalës së urrejtjes
në portalet nëpërmjet të përmbajtjeve të gjeneruara nga shfrytëzuesit. Kjo
ka qenë rezultat i shumë ankesave nga ana e qytetarëve në lidhje me fjalën e
67 Donev D. “Shqyrtim i përvojave dhe praktikave nga këshillat ndërkombëtarë për etikë në media”, KEMM,
Shkup, 2017.
68 Ibid. Faqe nr.9
69 Koene, D., “Press Councils in Western Europe”, Studies for the Netherlands Press Fund, 2008. Në dispozicion
në: https://www.rvdj.nl/uploads/fckconnector/5e5f0690-3d71-4993-8229-0481e128394e. Faqe nr. 23-24.
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urrejtjes dhe kërcënimeve të individëve në tekstet editoriale në komentet e disa
ueb portaleve në vitin 2012, pas së cilës janë ngritur disa padi penale kundër
personave të identifikuar të cilët kanë komentuar kundër redaktorëve të atyre
teksteve.70
Sidoqoftë, përmirësimi i relacioneve të ndërsjellë dhe bashkëpunimi mes KEMM
dhe gjykatat mund të kontribuojë për zvogëlimin e numrit të lëndëve gjyqësore
kundër gazetarëve dhe mediave, për çka Maqedonia shpesh kritikohet nga
organizatat ndërkombëtare. Përveç nëpërmjet të mundësive për kyçje të
drejtpërdrejtë të gjykatësve, prokurorëve publik ose avokatëve në punën e
Këshillit, si në rastin e Estonisë71 dhe në shumë shtete të Evropës perëndimore,
gjykatat duhet të ndjekin praksën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të drejtat
e njeriut, posaçërisht në situata kur si palë janë të përfshirë media ose gazetarë.72

70 Hulin A., dhe Ston M., Doracak për vetërregullim të onlajn mediave, OSBE, Vienë, 2014. Në dispozicion në:
http://www.osce.org/mk/fom/316166?download=true. Faqe nr. 112.
71 Intervistë me Maige Prom, sekretare e Këshillit për etikë në media në Estoni, e zbatuar më 25.09.2017.
72 Intervistë me Dragan Sekulovski, drejtor ekzekutiv i Shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë, e zbatuar më
04.09.2017.
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8 BASHKËPUNIMI
ME MEDIAT

„P

ër një medium, anëtarësimi në KEMM duhet të paraqet anëtarësi në
klub me bonton të mirë në të cilin respektohen parime të caktuara
etike, ndërsa në rast të shkeljes së tyre jepet përgjegjësi para
publikut, por jo edhe para gjyqit nëse ai gabim është i paqëllimshëm
dhe nuk shkakton dëm”. Kështu kryeredaktori i TV 24 Vesti,
Mladen Çadikovski, me disa fjalë e përmbledh idenë për atë se çfarë duhet të
jetë relacioni i KEMM me mediat.

KEMM në fokusin e tij i ka respektimin e standardeve profesionale dhe etike në
përmbajtjet mediatike dhe mbrojtjen e të drejtës të publikut të merr informatë të
plotë dhe objektive. Realizimi i këtyre qëllimeve varet nga ajo se sa gazetarët dhe
mediat i respektojnë dhe i zbatojnë në punën e tyre standardet e profesionit. Për
atë shkak “mediat dhe gazetarët janë konstituentë primarë dhe themelues të KEMM,
duhet që Këshilli ta mbajë fokusin e tij në ato”, përgjigjet Çadikovski pyetjes, kush
duhet të jenë faktorët të cilët në mënyrë aktive duhet të kyçen për përmirësimin
e gjendjes së mediave në shtet.
Këshilli bën përpjekje të mëdha në ngritjen e ndërgjegjes për rëndësinë e
lirisë së të shprehurit dhe pavarësisë së mediave, shkaku i të cilëve insiston t’i
kyç mediat në aktivitetet e veta si partnerë. Jashtë cikleve zgjedhore, Këshilli
organizon debate, konferenca, shfaqje publike nëpër media, publikon materiale
të ndryshme nga fusha e vet. Me qëllim për të kontribuuar për profesionalizim më
të madh të mediave gjatë cikleve zgjedhore, KEMM mori pjesë në organin i cili i
përgatiti “Parimet etike dhe profesionale në RTM për mbulimin mediatik të proceseve
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zgjedhore”73 në vitin 2016, si dhe në “Kartën për raportim etik për zgjedhjet”74 në
vitin 2016, të cilën e firmosën pjesa më e madhe e mediave duke u dakorduar
se do të përmbahen në parimet e saj dhe në mënyrë aktive do të kontribuojnë
për afirmimin e etikës dhe profesionalizmin në raportimin.

Në prag të zgjedhjeve lokale në vitin 2017, menaxhmenti i Agjencisë informative
të Maqedonisë (MIA) informoi se të gjitha internet mediat të cilët do ta
respektojnë Kodin e gazetarëve të Maqedonisë dhe Kartën për raportim etik të
KEMM do të fitojnë qasje të lirë deri në informatat e MIA për Maqedoninë deri
në përfundimin e zgjedhjeve.75 Kjo iniciativë e cila u mbështet nga KEMM dhe
ShGM ka për qëllim të përmirësokë standardet profesionale gazetareske dhe
të krijojë ambient në të cilin gazetarët joprofesional vet do të paraqiten dhe do
të izolohen.
Sipas Dejan Andonov, KEMM mund të ndihmojë për t’u vendosur mekanizma
të vetërregullimit në mediat dhe të ngritët ndërgjegjja për nevojën nga: “kodet
etike editoriale – për mbrojtje të pronarëve të mediave dhe botuesve nga kritikat dhe
masat ligjore, për shtrirjen e standardeve sipas të cilëve mund të vlerësohet puna e
gazetarëve, për nxitje të besimit dhe kredibilitetit në publik; kontrata editoriale – për
të parandaluar pronarët të ndikojnë mbi përmbajtjen redaktuese dhe kryeredaktorët
ta kenë fjalën kryesore për të gjitha vendimet editoriale; ombudsmanë redaktues – që
të respektohen rregullat dhe praktika të cilët i ka shtruar mediumi, duke ofruar një lloj
të kontrollit të brendshëm mbi cilësinë”.76
Gjithashtu, KEMM duhet të përforcojë dhe zgjerojë rolin e tij jashtë kryeqytetit,
shkaku se duhet të parashtrojë kontakt të drejtpërdrejtë me mediat në nivel
rajonal dhe në nivel lokal. Në atë kuptim, mund të nënshkruan memorandum
për bashkëpunim dhe planifikim të aktiviteteve të përbashkëta me asociacionin
e sapo formuar të radiodifuzerëve rajonal, propozon Çadikovski.
Organet vetërregulluese në rajon punojnë në projekte të ndryshme nëpërmjet
të cilëve tentojnë t’i bashkojnë mediat dhe qytetarët. Këshilli për shtyp i
BH, me qëllim që të përparojë informimin e qytetarëve për të drejtën e tyre
demokratike për t’u ankuar dhe reaguar, duke përfshirë edhe raportimin e
ueb portaleve, në vitin 2012 filloi emision në radio i titulluar si: “Zëri juaj në
media”. Ky program produkohet nën moton “Qytetarët dhe gazetarët së bashku
73 RTM, “Parimet etike dhe profesionale të RTM-së për mbulim mediatik të proceseve zgjedhore”, Shkup, 2016,
në dispozicion në: http://semm.mk/attachments/Eticki-kodeks-na-MTV1.pdf.
74 KEMM, “Karta për raportim etikë gjatë zgjedhjeve”, Shkup, 2016. Në dispozicion në: http://semm.mk/novos
ti/2015-08-11-15-03-18/204-2016-01-27-13-41-21.
75 KEMM, “Informata të lira për portalet që do të respektojnë standardet për raportim etik”, 13.09.2017, në
dispozicion në: http://semm.mk/novosti-4/2015-08-11-15-03-18/494-besplatni-informacii-od-mia-za-portaliteshto-kje-gi-pochituvaat-standardite-za-etichko-izvestuvanje
76 Intervistë me Dejan Andonov, udhëheqësi i programit mësimor në Shkollën e lartë për gazetari dhe
marrëdhënie me publikun, e zbatuar më 20.09.2017.
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luftojnë për të vërtetën”, ndërsa ka të bëjë me etikën në media, kulturën e
komunikimit në diskursin publik dhe përmbajtjet të gjeneruara nga shfrytëzuesit
e ueb portaleve. Programi përfshinë edhe çështje të lidhura me rrezikun prej
përhapjes së fjalës së urrejtjes, mekanizmat mbrojtëse për gazetarët dhe lirinë
e të shprehurit. Emitohet nëpër radio stacionet lokale si dhe në servilin publik,
si dhe nëpërmjet të ueb portalit edukativ të Këshillit për media www.edukacija.
vzs.ba si dhe të FB faqen të këshillit për media http://www.facebook.com/Vijec
eZaStampuBiH?ref=ts&fref=ts.77
Në shumë shtete të Evropës perëndimore, këshillat për etikë janë të kyçura
në organizim të trajnimeve për gazetarë, përfaqësuesit e tyre marrin pjesë
në diskutime të ndryshme ose publikime në tema për etikë në gazetari, si për
shembull, në Gjermani. Në Suedi, Ombudsmani për media është person i njohur
në opinion, sepse ai dhe zëvendësi i tij pjesë të madhe të kohës së tyre i kushtojnë
shkrimit të teksteve, intervistave, mbledhjeve, ligjërimeve dhe fjalimeve.
Ligjërimet organizohen për gazetarë dhe avokatë, si dhe në shkollat e mesme
dhe për liderët e bashkësive lokale.78 Anëtarët e vetërregullimit në Flamani
rregullisht marrin pjesë në diskutimet publike për etikë në media, nëpërmjet
teksteve dhe ligjëratave.79

77 Hulin A., dhe Ston M., (Ur.), Doracak për vetërregullim të onlajn mediave, OSBE, Vienë, 2014. Në dispozicion në:
78 Press Councils in Western Europe, стр. 51.
79 Faqe nr. 116
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9 REKOMANDIME PËR
NDËRLIDHJE EFIKASE
TË KEMM ME
ORGANIZATA TJERA,
INSTITUCIONE DHE
ME QYTETARËT

S

i rezultat i procesit të konsultimit të burimeve të ndryshme në
përpunimin e këtij shqyrtimi, dolën disa rekomandime të rëndësishme
në lidhje me zhvillimin e ndërlidhshmërisë ndërsektoriale të KEMM me
aktorë të ndryshëm shoqëror.

Në vazhdim i përmbledhim sipas fushave përkatëse të ndikimit të cilët
janë përpunuar në këtë analizë, gjegjësisht: lidhshmëria me mediat, institucionet
publike dhe organizatat civile. Gjithashtu, janë dhënë rekomandime për
përforcimin e mëtutjeshëm të ndërgjegjes të qytetarëve për përfitimet nga
vetërregullimi mediatik.
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А) ME MEDIAT
• Azhurimi i rregulltë i regjistrit të anëtarësisë të KEMM dhe shtrirja e
praktikës për dërgim të rregulltë të informatave më të rëndësishme
(për shembull, buletini tre mujorë) për punën e KEMM deri te tërë
anëtarësia
• Nënshkrimi i memorandumit për bashkëpunim me asociacionin e
televizioneve kombëtare, si dhe me asociacionin e sapo formuar të
mediave rajonale dhe lokale
• Sigurimi i mbështetjes nga KEMM për krijimin e asociacioneve
autentike të mediave, siç është shoqata e paralajmëruar e mediave të
shtypura, të internet portaleve dhe të fotoreporterëve
• Organizimi i mbledhjeve vjetore të anëtarëve të KEMM ku do të
diskutohen propozimet për programin vjetor të KEMM, në pajtim me
Planin strategjik dhe me Statutin
• Është me rëndësi të posaçme që KEMM të krijojë edhe bashkëpunim
aktiv me servilin publik (RTM), me qëllim që të promovohet Këshilli
para publikut, por edhe në tema të lidhura me shkrim-leximin medial të
qytetarëve.

B) ME INSTITUCIONET PUBLIKE
• Nënshkrimi i memorandumit për bashkëpunim me Avokatin e popullit,
Komisionin për mbrojtje nga diskriminimi dhe AShMAA, në të cilët
do të përfshihen aktivitete konkrete për bashkëpunim në mbrojtjen e
qytetarëve nga përmbajtjet mediatike me të cilët shkelen të drejtat e
tyre
• Mbajtja e takimeve koordinatave me instancat përkatëse gjyqësore
rreth praktikës gjyqësore për shpifje dhe fyerje, si dhe për njoftim më
të hollësishëm me konceptin e vetërregullimit në media
• Krijimi i praktikës për dërgim të kërkesës për veprim penal nga KEMM
deri te Prokuroria themelore publike në raste kur Komisioni për ankesa
ka vlerësuar se në përmbajtjet mediatike ka elemente të fjalës së
urrejtjes
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• Mbajtja e mbledhjeve koordinuese me Prokurorinë e RM, si dhe me
përfaqësues të Gjyqit Penal rreth fjalës së urrejtjes në media
• Institucionalizim i bashkëpunimit me institucionet e larta arsimore,
me anë të së cilës përfaqësuesit e KEMM do të kanë mundësi t’i
edukojnë nxënësit e shkollave të mesme dhe studentët në tema
të lidhura me vetërregullimin mediatik, etikën në gazetari dhe
raportimi objektiv në media si dhe njohja e lajmeve të rreme.
C) ME ORGANIZATAT CIVILE
• Përparimi i mekanizmave për bashkëpunim me organizata të cilët
punojnë në ndjekje të raportimeve në media për tema specifike me
karakter publik, siç janë të drejtat e bashkësive të margjinalizuara
ose mënyrën e raportimit nga fushatat zgjedhore
• Vazhdimi i bashkëpunimit të KEMM në rrjete joformale me shoqata
dhe organizata përkatëse, me qëllim të lobimit të përbashkët për
krijimin e ambientit të përshtatshëm mediatik për punën e mediave
• Promovim i punës së KEMM nëpërmjet të organizatave civile që
kanë kontakt të drejtpërdrejtë me qytetarët
• Në procesin e krijimit të planit të ardhshëm strategjik të KEMM
duhet kyçje të drejtpërdrejtë të anëtarëve, por edhe të organizatave
relevante civile të cilët kontribuojnë në krijimin e kushteve të
përshtatshme për punën e gazetarëve dhe mediave
• Pjesëmarrja e KEMM në aktivitete për rrjetëzim me organizata
civile (panaire, forume ose ngjarje të tjera publike), nëpërmjet të
cilëve do të promovohet vetërregullimi në media, para qytetarëve,
në nivel kombëtarë, rajonal dhe lokal.
Ç) REKOMANDIME TË PËRGJITHSHME PËR NGRITJEN E
NDËRGJEGJES TË QYTETARËVE PËR PËRFITIMET NGA
VETËRREGULLIMI NË MEDIA
• Krijimi i planit për komunikim të KEMM si pjesë përbërëse të planit
të ardhshëm strategjik që do të përmbajë aktivitete për ngritje
të ndërgjegjes dhe mbrojtje të drejtës të qytetarëve të marrjes të
informatave të paanshme dhe të plota, por edhe kyçja e tyre në
zbatimin e një pjesë të aktiviteteve të Këshillit

TODOR Vetëregullimi në mediat dhe komunikimi ndërsektorial
STOJÇEVSKI në funksionimin e Këshillit për etikë në media në Maqedoni (KEMM)
• Krijimi i përmbajtjeve edukative dhe realizimi i fushatave,
posaçërisht në servilin publik, nëpërmjet të cilëve do të promovohet
vetërregullimi
• Nënshkrimi i kontratës për partneritet me televizionet kombëtare të
cilët pa pagesë do të emitojnë përmbajtjet nga promovimi i KEMM
• Krijimi i hapësirës në ueb faqen e KEMM e cila do të jetë e
kushtuar qytetarëve (forum) për diskutim të pyetjeve të lidhura me
raportimin e mediave; krijimin e përmbajtjeve (p.sh. Udhëzimeve
të shkurtra) për qytetarët për njohjen e raportimit joprofesional të
mediave
• Koordinim rreth paraqitjeve të përbashkëta publike të KEMM
në bashkëpunim me përfaqësues të AShMAA si institucion i cili
ka obligim ligjor të promovojë pluralizmin në mediat dhe shkrimleximin medial
• Koordinim rreth paraqitjeve të përbashkëta publike të KEMM me
Avokatin e popullit i cili ka obligim ligjor të mbrojë të drejtat e
qytetarëve të cilët janë të ekspozuar në diskriminim nëpërmjet të
mediave
• Këshilli të organizojë trajnime tematike të rregullta për organizatat
civile të cilët punojnë në fushë të drejtave të njeriut, me qëllim që të
njoftohen me sistemin e vetërregullimit mediatik.
.
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•
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Ky publikim është punuar në kuadër të projektit “Rrjeti i gazetarëve për lirinë e
mediave”, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i implementuar nga Shoqata e
gazetarëve të Maqedonisë. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e vetme e
Shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë dhe autorëve të saj dhe në asnjë mënyrë nuk
mund të konsiderohet se shpreh pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

Ky publikim është hartuar me ndihmë të
Bashkimit Evropian. Përmbajtja e publikimit është
në përgjegjësi të plotë të ShGM-së dhe në asnjë
mënyrë nuk mund të konsiderohet se shpreh
pikëpamjet e Bashkimit Evropian

Projekti implementohet
nga ShGM

Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e vetme e SHGM dhe në asnjë mënyrë s’mund të
konsiderohet se i shpreh pikëpamjet e Civica Mobilitas, Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe
Bashkëpunim (SDC) apo organizatave që e realizojnë.

