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SUBJEKTI: Organizatat esnafe gazetareske dhe mediatike janë kundër legalizimit të 

korrupsionit mediatik duke rikthyer fushatat në media 

 

 

I nderuar President i Republikës së Maqedonisë së Veriut, të nderuar përfaqësues të 

Kuvendit dhe të Qeverisë, 

Me këtë letër Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM), Sindikata e Pavarur e 

Gazetarëve dhe Punonjësve Mediatik (SPGPM), Instituti Maqedonas i Mediumeve 

(IMM) dhe Këshilli për Etikë në Media (KEMM) reagojnë lidhur me paralajmërimet për 

heqjen e ndalesës për reklamim me mjete publike në media private, duke ndryshuar nenin 

102 të Ligjit për Shërbimet Mediatike Audio dhe Audiovizuele (LShMAA). 

 

 

Theksojmë se kjo praktikë e blerjes së hapësirës mediatike nga institucionet publike në 

media për fushata mund të minojë pavarësinë e mediave dhe të rrezikojë të drejtën e lirisë 

së shprehjes. Përveç kësaj, kjo mund të çrregullojë seriozisht tregun mediatik i cili 

tashmë është i prekur nga fondet publike të parashikuara në Ligjin Zgjedhor përmes 

Programit të paguar politik (PPR). Përveç dëmtimit të pavarësisë së mediave dhe, 

rrjedhimisht, edhe dëmtimit të së drejtës për informim të qytetarëve, kjo praktikë e 

kthimit të fushatave të paguara qeveritare mund të manipulojë interesin publik përmes 

fushatave që do të promovoheshin si publike, e që në thelb do të kishin synime partiake 

politike për promovimin e subjekteve të caktuara partiake dhe politikat e tyre në mediat 

private. 

 

Është e njohur se shumë media përballen me probleme ekonomike që shkaktohen 

pjesërisht nga pandemia, por edhe si pasojë e shkaqeve globale përmes të cilave mediat 

tradicionale po humbasin ndikimin e tyre, për shkak të popullaritetit në rritje të mediave 

digjitale. Për këto arsye, organizatat gazetareske dhe mediatike ofrojnë vazhdimisht 

zgjidhje që mund të përmirësojnë gjendjen ekonomike të mediave, e rrjedhimisht edhe 

përmbajtjen mediatike pa ndikuar në punën e tyre nga Qeveria apo partitë politike. Më 

parë, disa nga kërkesat tona për ndihmë të mediave, si parashikim i sektorit të mediave në 

masat e para të ndihmës në kontekst të pandemisë u pranuan, kurse mediat me kërkesë të 

organizatave profesionale gazetareske u liruan prej shpenzimeve ndaj Rregullatorit dhe 

Agjencisë për Komunikime Elektronike si pjesë e masave antikrizë. Po ashtu, një masë e 

suksesshme antikrizë rezultoi edhe me lirimin e mediave nga pagesa e kontributeve për 

punonjësit për një periudhë tre mujore në vitin e parë të pandemisë. 

 

Këto modele nënkuptojnë masa që mediat do të kenë detyrime tatimore preferenciale që 

do të lehtësonin aktivitetin ekonomik të të gjitha mediave në mënyrë joselektive dhe të 

barabartë. Masa e dytë është krijimi i një Fondi për mbështetjen e përmbajtjeve 

profesionale mediatike që ishte paralajmëruar nga Qeveria në vitin 2020, por, pavarësisht 

interesimit tonë për të qenë palë e konsultuar për të dizajnuar një model efektiv, deri më 

tani nuk ka progres në këtë drejtim. Këto masa në të njëjtën kohë janë ndihmë edhe për 

mediat edhe ndihmë për punonjësit mediatik, por gjithashtu shmanget mundësia e 

robërimit të mediave dhe ndikimit në politikat  redaktuese. 

 

 

 

 

 

 

Rikujtojmë se nga 1 qershori i vitit 2015 institucionet qeveritare kanë ndërprerë reklamat 

komerciale në televizion, radio, internet dhe në të gjitha mediat e tjera. Ky vendim i 



  

 

 

 

Qeverisë së atëhershme u bë i ditur në një debat të organizuar nga SHGM-ja mbi 

ndikimin e reklamave qeveritare në media, ku morën pjesë jo vetëm ekspertë dhe 

përfaqësues të shoqatave të gazetarëve, por edhe bartës të funksioneve publike. Kësaj i 

parapriu kritika e fortë nga organizatat vendase dhe ndërkombëtare të cilat argumentuan 

se në këtë mënyrë, përveç ndërhyrjes në interesat publike dhe partiake, në të njëjtën kohë 

e prishë edhe tregun ashtu të brishtë dhe ndikohet në politikën redaktuese të mediave. 

 

Kjo politikë vazhdoi nga ana e përbërjes së re qeveritare pas zgjedhjeve parlamentare të 

vitit 2016 dhe ishte pjesë e programit parazgjedhor të LSDM-së me titull “Plani për jetë 

në Maqedoni” ku thuhet se nëse vjen në pushtet: “Do të parandalojmë shpenzimin e 

mjeteve buxhetore në media. Shpalljet pa pagesë do të jenë të destinuara ekskluzivisht 

për projekte me interes publik, do të ndalojmë reklamimin e partive politike, përveç gjatë 

fushatës zgjedhore”. 

 

Më pas, në seancën e 24-të të mbajtur më 22.08.2017, Qeveria me vendim i obligoi të 

gjitha organet e administratës shtetërore dhe u rekomandoi njësive të vetëqeverisjes 

vendore që: “të ndalojnë  transmetimin /reklamimin, fushata/spote të hapësirës së paguar 

në radiodifuzerët komercialë elektronikë – televizione dhe radio, gazeta ditore dhe 

javore, bilborde, portale interneti etj. (me përjashtim të mediave sociale), në përputhje 

me masën e miratuar nga Plani 3-6-9”. 

Si rezultat i këtyre politikave, kishte përshtatje të Ligjit për Shërbime Mediatike Audio 

dhe Audiovizuele (LShMAA) me nenin 102, që i referohet Ndalimit të Reklamimit. 

 

Në të njëjtën kohë, konsiderojmë se është jashtëzakonisht i papranueshëm propozimi për 

ndryshime në Ligjin për Marrëdhëniet e Punës, me të cilat do të përjashtohen gazetarët 

dhe punonjësit mediatik nga neni që parashikon kompensim për punën të dielave, duke 

futur kodin e veprimtarisë së mediave për të cilat kjo dispozitë nuk do të vlejë me 

arsyetimin se procesi i punës në kushtet mediatike kushtëzon edhe punë të dielave. 

 

Një propozim i këtillë jo vetëm që është nebuloz në vetvete, por është edhe 

antikushtetues për shkak të diskriminimit të gazetarëve dhe punonjësve mediatik kundrejt  

punëtorëve në industri të tjera, procesi i punës i të cilëve, sikurse në media, parashikon 

punë edhe të dielave. 

 

Për më tepër, një ndryshim i tillë i propozuar ligjor në dëm të gazetarëve dhe punonjësve 

mediatik e rihap çështjen e të drejtave dhe lirive të gazetarëve dhe punonjësve mediatik 

dhe sigurimit të tyre social. 

 

Një propozim i tillë, për ndryshim të LMP në dëm të punonjësve në mediave për t’i 

kursyer mediat nga shpenzimet shtesë prej, mesatarisht 500 denarë për person, është edhe 

më absurd kur bëhet fjalë për kërkesën për hapjen e sërishme të arkës së buxhetit për 

media me shuma milionëshe. 

 

Theksojmë se vendime të tilla nuk mund të merren në mënyrë jotransparente, pa 

konsultime të gjera dhe diskutime publike me të gjitha palët e interesuara, veçanërisht me 

përjashtimin e organizatave të besueshme, profesionale gazetareske dhe mediatike. 
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Së fundmi, ju kujtojmë se prioritetet strategjike të përcaktuara nga agjenda e reformave të 

Qeverisë përfshijnë mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave themelore dhe parimet e 

sundimit të së drejtës dhe, për rrjedhojë, interesi kryesor publik përfshin sigurimin e 

informacioneve cilësore për të gjithë qytetarët në dialog me mediat - shqetësimi kryesor i 

të cilës duhet të jetë interesi publik. 

 

Paralajmërojmë se vendime të tilla të pamatura dhe të nxituara jo vetëm që nuk do të 

plotësojnë nevojat aktuale për mbrojtjen e interesit publik në fushën e mediave dhe lirive 

të mediave, por do të kenë edhe pasoja të gjera dhe dëme të pariparueshme për imazhin e 

vendit tonë që tashmë ka një praktikë fatkeqe me politika të tilla. 

 

Me respekt,  

 

 

 

  

Mladen Çadikovski, Kryetar  

Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM)  

 

Pavle Belovski, Kryetar  

Sindikata e Pavarur e Gazetarëve dhe Punonjësve Mediatik (SPGPM) 

 

Biljana Petkovska, Drejtoreshë  

Instituti Maqedonas i Mediumeve (IMM) 

 

Katerina Sinadinovska, Kryetare  

Këshilli për Etikë në Media (KEMM) 

 

 

 


