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MISIONI DHE VIZIONI  
 

MISIONI ynë 
SHGM është organizatë udhëheqëse që i bashkon gazetarët në RMV për të mbrojtur lirinë e shprehjes, 
pavarësinë e mediave, duke u angazhuar për respektimin e standardeve më të larta evropiane të punës  për 
mediat dhe gazetarët. Synon ngritjen e solidaritetit dhe unitetit në gazetari, si dhe në ngritjen e nivelit 
profesional dhe normave etike të gazetarëve në RMV. 

VIZIONI ynë 
Gazetarët në vend punojnë në media ku sigurohen të drejtat dhe liritë themelore, garantohen kushtet 
themelore profesionale dhe materiale për punë, solidaritet i lartë mes gazetarëve në raste të shkeljes së lirisë 
së shprehjes si dhe standarde profesionale, etike dhe integritet të profesionit të gazetarisë.  
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POROSI NGA UDHËHEQËSIA  
 

2021-shi ishte një vit tjetër sfidash. Në kushte të 
vështira të punës dhe krizës shëndetësore për shkak të 
pandemisë me Covid 19 në mbarë botën, por edhe në 
vendin tonë, Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë - 
SHGM arriti t’u mbijetojë angazhimeve të 
përcaktuara në Planin Strategjik të vitit 2019 dhe për 
të vazhduar punën për realizimin e të njëjtit. Është 
dashur energji dhe aftësi për të punuar në kushte të 
tilla me sfida të shumta dhe për të përmbushur nevojat 
dhe kërkesat e anëtarëve të SHGM-së. 

Gjatë vitit 2021, Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë 
SHGM arriti të sigurojë mbështetje për realizimin e shumë projekteve, në kuadër të të cilave janë realizuar 
shumë trajnime dhe ngjarje e takime të ndryshme me përfshirjen e më shumë se 400 pjesëmarrësve. 

Këtu duhet theksuar se në vitin 2021, në kuadër të SHGM-së, në mënyrë aktive ka punuar Seksioni i 
Gazetarëve Sportiv, Seksioni i Fotoreporterëve si dhe Seksioni më aktiv i Kameramanëve  - i cili gjatë vitit 
të kaluar ka realizuar disa takime rajonale kushtuar përmirësimit të bashkëpunimit dhe solidaritetit të 
ndërsjellë. Një hap pozitiv që është i rëndësishëm për Shoqatën në periudhë afatgjate është formimi i 
Seksionit të Gazetarëve të Rinj në kuadër të SHGM-së  Anëtarët e këtij Seksioni tashmë janë duke punuar 
në mënyrë aktive në planin e tyre strategjik për veprim në të ardhmen. 

Gjatë viteve të kaluara në vend, jemi dëshmitarë të gjendjes së “tri hapa para – dy prapa”, kur bëhet fjalë 
për gjendjen lidhur me lirinë e mediave dhe sigurinë e gazetarëve dhe zbatimin e legjislacionit nacional 
aktual që ndërlidhet me mediat. SHGM-ja vazhdon të jetë përfaqësuesja më e zëshme e kërkesave për 
përmirësimin e mjedisit juridik që ndikon në lirinë e shprehjes dhe sigurisë së gazetarëve dhe punonjësve 
mediatik: kishim rol më proaktiv në procesin konsultativ me Ministrinë e Drejtësisë për gjetjen e zgjidhjeve 
për mbrojtjen institucionale të gazetarëve dhe punonjësve mediatik, duke inkorporuar dispozita në Kodin 
Penal, me të cilat do të garantohet siguria e gazetarëve dhe punonjësve mediatik gjatë kryerjes së detyrave 
të tyre të punës.  

Si rezultat i kërkesave të njëpasnjëshme të SHGM-së, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut i 
pranoi ndryshimet e propozuara të Kodit Penal, që janë në përputhje me rekomandimet e Këshillit të 
Evropës, e që kanë për qëllim të vendoset sistem efikas i mbrojtjes së gazetarëve, duke i dekurajuar 
sulmuesit potencial në të ardhmen. 

Në praktikë do të thotë se Kodi i ri Penal do të sigurojë mbrojtje më të mirë të gazetarëve në raste të 
kërcënimeve dhe sulmeve gjatë kryerjes së detyrave të tyre profesionale, respektivisht sulmi mbi gazetarët 
do të trajtohet si sulm ndaj një personi zyrtar, ndjekja penale të bëhet sipas detyrës zyrtare, në vend që 
gazetari të parashtrojë padi private. SHGM-ja inicioi dhe mori rol aktiv në kuadër të ASHAM-it për 
revidimin e Ligjit për përgjegjësi penale për shpifje dhe fyerje. Si rezultat i angazhimit dhe kontributit aktiv 
të SHGM-së, në propozim-ligjin e ri gjobat potenciale për gazetarët janë zvogëluar pesëfish. Ndryshimet 
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në këto dy ligjet tashmë një kohë të gjatë kanë hyrë në procedurë parlamentare dhe duhet të miratohet gjatë 
vitit 2022. 

SHGM-ja mbetet e përkushtuar të alarmojë mbi problemin e mosndëshkimit të autorëve të sulmeve ndaj 
gazetarëve dhe shkeljes së të drejtave të tyre. Përqindja e rasteve të zbardhura tërësisht për sulmet ndaj 
gazetarëve vazhdon të mbetet e ulët. Midis 5 dhe 10 për qind të rasteve të regjistruara të shkeljeve të të 
drejtave të gazetarëve në Regjistrin e SHGM-së për sulmet në pesë vitet e fundit kanë përfundim gjyqësor. 
Megjithatë, duhet theksuar disa përmirësime të vogla: Rasti me gjuhën e urrejtjes ( koment me gjuhë të 
urrejtjes, postuar më dt. 16.07.2021 në faqen e Facebook të SHGM-së, për të cilin SHGM-ja parashtroi 
kallëzim në Sektorin për krim kompjuterik dhe forenzikë digjitale pranë MPB-së) ishte aktgjykimi i parë 
deri më tani në historinë e vendit që përfundoi me aktgjykim në dobi të SHGM-së, me dënim me kusht për 
kryerësin e kësaj vepre.         

SHGM-ја u angazhua në mënyrë aktive për të ndihmuar gazetarët dhe punonjësit mediatik gjatë imunizimit 
të popullatës kundër virusit Covid-19 në një kohë kur ai ishte më i nevojshëm. Në koordinim me Ministrinë 
e Shëndetësisë dhe SPGPM në prill të vitit 2021 u realizua aksioni për paraqitjen dhe vaksinimin e 
organizuar të gazetarëve dhe punonjësve mediatik prej gjithsej 110 mediave tradicionale dhe online në 
vend. Gjatë këtij aksioni u vaksinuan rreth 3000 gazetarë dhe punonjës mediatik në vend.  

Rezultatet e aktiviteteve tona gjatë vitit 2021 ndoshta nuk mund të përshkruhen si të mëdha, por janë hapa 
me rëndësi të jashtëzakonshme të cilat shpijnë në realizimin e synimeve.  

 

Mladen Çadikovski, 

Kryetar i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë – SHGM  
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QËLLIMET STRATEGJIKE TË SHGM  
 

Qëllimi dhe detyra e përgjithshme e SHGM-së është që të veprojë përmes të gjitha formave të lejuara për 
të përmirësuar mjedisin social dhe juridik për zhvillimin dhe ekzistimin e gazetarisë dhe profesionit 
gazetaresk. Qëllimet e veçanta dhe detyrat e Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) janë: 

 Të mbrojë lirinë e mediave; 
 Të veprojë kundër keqpërdorimit të mediave, kundër krijimit të monopoleve dhe formave të 

ndryshme të censurës; 
 Të mbrojë gazetarët nga keqpërdorimi nga ana e pronarëve  të mediave;  
 Të mbrojë reputacionin dhe dinjitetin e gazetarëve dhe profesionin e gazetarisë; 
 Të mbrojë dhe të inkurajojë lirinë e mendimit kritik dhe shpirtit kreativ; 
 Të avancojë standardet profesionale dhe etike; 
 Të avancojë statusin social dhe material të gazetarëve; 
 Përfaqësimi i anëtarëve, prezantimi para bashkësisë shoqërore, pjesëmarrja aktive në përgatitjen e 

rregulloreve ligjore dhe konventat ndërkombëtare në interes të profesionit dhe mbrojtjen e interesit 
profesional, në përputhje me Kodin e Gazetarëve të Maqedonisë; 

 Sigurimi i ndihmës juridike për anëtarët e Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë.   
 

REZYME EKZEKUTIVE  
 

Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) është organizatë joqeveritare, jopartiake dhe jofitimprurëse 
e bazuar në anëtarësi e cila është themeluar në vitin 1946 për të mbrojtur dhe promovuar standardet 
profesionale në gazetari dhe lirinë e shprehjes. Me 750 anëtarë dhe gjashtë qendra rajonale në mbarë vendin, 
SHGM-ja është një nga shoqatat më të mëdha dhe më të spikatura të gazetarëve në rajon. SHGM-ja i 
bashkon gazetarët dhe punonjësit mediatik për të mbrojtur dhe kujdesur për standardet profesionale dhe 
lirinë e shprehjes. SHGM-ja e forcon rolin e gazetarëve duke ofruar edukim për të drejtat dhe standardet e 
tyre profesionale, si dhe duke ofruar ndihmë juridike falas për ata të cilëve u janë shkelur të drejtat. SHGM-
ja promovon raportimin etik dhe standardet me interes publik dhe i mbështetë debatet publike për të drejtat 
e gazetarëve dhe lirinë e mediave. Shoqata është një mbrojtëse dhe avokate e fortë për lirinë e shprehjes 
dhe të drejtat e gazetarëve në nivel kombëtar dhe rajonal. 

Misioni i saj realizohet duke zbatuar aktivitete kyçe, që përfshijnë:  

 Monitorimin dhe raportimin për shkelje të të drejtave të gazetarëve dhe lirive të mediave 
 Debatin publik informativ për të drejtat e gazetarëve dhe liritë e mediave 
 Promovimin e standardeve etike dhe gazetarisë me interes publik 
 Edukimin e gazetarëve për të drejtat e tyre dhe mekanizmat përmes të cilave ata i realizojnë 
 Sigurimin e trajnimeve bashkëkohore profesionale për gazetarët 
 Sigurimin e ndihmës juridike falas dhe përkrahje të gazetarëve – të drejtat e të cilëve janë shkelur 
 Zbatimin e analizës juridike dhe analizës së politikave 
 Hartimin e rekomandimeve për përmirësimin e kornizës juridike dhe institucionale 
 Përpjekjen për ndryshime juridike dhe institucionale ndaj palëve të përfshira nacionale dhe 

ndërkombëtare 
 Monitorimin e harmonizimit të legjislacionit relevant në raport me standardet ndërkombëtare 
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 Mobilizimin e aktorëve të rëndësishëm të komunitetit mediatik me qëllim të inkuadrimit të tyre në 
mbrojtjen dhe promovimin e gazetarisë etike dhe lirisë së shprehjes.  
  

GRUPET E SYNUARA DHE SFERAT E VEPRIMIT: 
 

Gazetarë (me fokus gazetarë të rinj) – SHGM-ja e përforcon rolin e gazetarëve duke siguruar edukim 
dhe ndihmë juridike  

Punonjës mediatik (me fokus të posaçëm fotoreporterë dhe kameramanë) – SHGM-ja e përforcon rolin 
e punonjësve mediatik duke siguruar edukim dhe ndihmë juridike  

 Media – SHGM-ja promovon raportim etik dhe raportim me interes publik dhe hap debat për arritjen e 
nivelit më të lartë të integritetit profesional dhe pavarësisë redaktuese nëpër redaksi  

Vendimmarrës nacional – SHGM-ja ndikon mbi vendimmarrësit duke siguruar të dhëna të bazuara në 
prova për shkeljet e të drejtave të gazetarëve dhe punonjësve mediatik, dhe gjatë kësaj duke shkaktuar 
ndryshime juridike dhe institucionale  

Institucione shtetërore – SHGM-ja e ndjek harmonizimin e standardeve ndërkombëtare në punën e 
institucioneve relevante me kornizë juridike dhe standardet ndërkombëtare, dhe gjatë kësaj duke e kritikuar 
hapur të njëjtën por, gjithashtu, duke ofruar përkrahje përmes dialogut dhe edukimit   

Organizata për mbështetjen e mediave – siç është Këshilli për Etikë dhe Sindikata e Pavarur e Gazetarëve 
dhe Punonjësve Mediatik  

Shoqata rajonale të gazetarëve – SHGM-ja dhe shoqatat rajonale të gazetarëve i bashkojnë forcat për të 
përhapur debatin për politikat dhe t’i avancojnë të drejtat e gazetarëve dhe lirinë e shprehjes  

Organizata ndërkombëtare mediatike – SHGM-ja siguron informacione për të drejtat e gazetarëve dhe 
lirisë së shprehjes dhe shfrytëzon mekanizma ndërkombëtarë për raportim mbi shkeljet e të drejtave  

Vendimmarrës ndërkombëtarë – SHGM-ja i informon aktorët ndërkombëtarë relevantë mbi zbatimin e 
standardeve ndërkombëtare për mbrojtjen e lirisë së shprehjes dhe të drejtave të gazetarëve në Maqedoninë 
e Veriut   

Opinioni publik – duke përforcuar rolin e gazetarëve dhe duke bërë përpjekje për krijimin e kushteve për 
punë profesionale në media, SHGM-ja krijon mundësi që njerëzit t’i realizojnë të drejtat e tyre për marrjen 
e informacioneve të sakta dhe të marrin pjesë në procesin e vendimmarrjeve.   
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KALENDARI PËR VITIN 2021 NGA PRIZMI I ASAJ QË ËSHTË REALIZUAR  

  
 

 

 

Në kuadër të aktiviteteve dhe bashkëpunimit të përbashkët të SHGM me 
Hedaja (Hedayah, International Centre of Excellence for Countering 
Violent Extremism janë publikuar 12 artikuj nga gazetarë dhe 
punonjës mediatik të përgatitur në kuadër të projektit “Ndërtimi i 
rezistencës kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm përmes 
kapaciteteve të fuqizuara të gazetarëve, mediave dhe përfaqësuesve 
qeveritarë” (Building resilience against violent terrorism and extremism 
through reinforced journalists, media and government officials)  
financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit STREVE 
Global (Strengthening Resilience to Violent Extremism -STRIVE 
Global) përmes Hedaja (Hedayah, International Centre of Excellence for 
Countering Violent Extremism). Në prodhimin e këtyre 12 storjeve 
morën pjesë 40 gazetarë nga redaksitë jo vetëm nga Shkupi por edhe nga 

qytete të tjera. Gazetarët paraprakisht ishin të ftuar në një konkurs publik që u publikua në ueb faqen e 
SHGM-së dhe u promovua në rrjetet sociale. Më poshtë janë titujt e storjeve që u publikuan: 

1. KËSHILLAT LOKALË PËR PARANDALIM DHE BASHKËSITË FETARE NË LUFTËN 
KUNDËR TERRORIZMIT DHE EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM - https://bit.ly/37WIdq9 

2. COVID 19 dhe terrorizmi. A ka lidhshmëri? - https://bit.ly/3On0jSN 
3. Rasti “Filan” dhe raportimi mbi sulmet terroriste urbane - https://bit.ly/3EpwPiO 
4. Roli i mediave në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm - https://bit.ly/37uEWOP 
5. POLITIKAT E SHKËMBIMIT TË INFORMACIONEVE NË LUFTËN E NATO-S KUNDËR 

TERRORIZMIT DHE EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM - https://bit.ly/3Ofk0fk 
6. Mediat, të ndara midis etikës dhe sensacionalizmit - https://bit.ly/3vvxhrA 
7. Kërcënimet hibride si formë e re e kërcënimeve për demokracinë - https://bit.ly/3xCPLck 
8. Bashkim Selmani: Duhet vëzhgim i kujdesshëm i fenomenit të radikalizmit - 

https://bit.ly/3EpbXYS 
9. Duke kopjuar gazetarinë në dëm të imazhit të sigurisë së shtetit - https://bit.ly/3rAJeLq 
10. A punon shteti me të rinjtë për të mos u përfshirë ata në terrorizëm? - https://bit.ly/3vzLYds 
11. Bashkëpunimi ndër-sektorial si faktor në luftën kundër terrorizmit - https://bit.ly/3KVx2fT 
12. Pista e emigrantëve: Urë midis frikës, vdekjes dhe shpresës për një të nesërme më të mirë - 

https://bit.ly/3rzLRgs 

Në kuadër të bashkëpunimit të përbashkët të SHGM me Hedaja (Hedayah, International Centre of 
Excellence for Countering Violent Extremism) u publikua një doracak elektronik (E-manual) për gazetarë 
që ofron përgjigje në pyetjet se si të përdoren teknikat inovative të raportimit digjital për të siguruar 
informacione objektive dhe cilësore dhe të luftojmë kundër lajmeve të rreme. Doracaku i përpiluar për 
gazetarë (në dispozicion në formë elektronike në maqedonisht, shqip dhe anglisht) është një mjet i 
përshtatshëm për sigurimin e një udhëzuesi të shpejtë për gazetarët në nivel kombëtar (televizione kryesore, 
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gazeta, media digjitale) përfshirja e të cilëve në një numër të madh temash në të njëjtën kohë nuk lejon të 
kuptohen plotësisht pasojat e raportimit sensacional.  

MKD - PrirachnikNovinari_MK.pdf (znm.org.mk) 

ALB – DoracakPerGazetaret.pdf (znm.org.mk) 

ENG –HandbookForJournalists.pdf (znm.org.mk) 

 

Këtu dëshirojmë të theksojmë se në kuadër të 
këtij bashkëpunimi janë përgatitur 
Protokollet dhe Udhëzimet për informimin e 
rasteve të ekstremizmit të dhunshëm dhe 
terrorizmit, të cilat synojnë t’u përgjigjen 
disa pyetjeve të rëndësishme që kanë të bëjnë 
me gatishmërinë e punonjësve mediatik për 
të raportuar për rastet e terrorizmit dhe 
ekstremizmit të dhunshëm. Protokolli për 
informacione mbi rastet e terrorizmit dhe 
ekstremizmit të dhunshëm do të përmirësojë 
rolin e gazetarëve dhe punonjësve mediatik 
në raportimin e tyre për situata të tilla të 
potenciale në të ardhmen. 

Protokolli është në dispozicion në formë elektronike në: 

maqedonisht - MK-protokol-za-izvestuvanje-za-slucai-povrzani-so-nasilen-ekstremizam.pdf (znm.org.mk) 

shqip- ALB-protokol-za-izvestuvanje-za-slucai-povrzani-so-nasilen-ekstremizam.pdf (znm.org.mk) 

Qëllimi i Udhëzuesit për raportim profesional mbi ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin është t’u 
ofrojë rekomandime mediave dhe gazetarëve se si të sillen dhe të raportojnë në mënyrë adekuate për këto 
tema. Rekomandimet bazohen në parimet etike universale të pavarësisë, ekuilibrit midis lirisë së 
informacioneve dhe përgjegjësisë në informacione, saktësisë dhe përgjegjësisë në informacione. Udhëzuesi 
për raportim profesional për ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin është botuar në gjuhën maqedonase, 
angleze dhe shqipe. 

 

MKD – upatstvo-za-profesionalno-izvestuvanj-za-nasilstvo-v2.pdf (znm.org.mk) 

ENG – ENG-upatstvo-za-profesionalno-izvestuvanje-za-nasilstvo.pdf (znm.org.mk) 

ALB –ALB-upatstvo-za-profesionalno-izvestuvanje-za-nasilstvo.pdf (znm.org.mk) 
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Në organizim të 
SHGM u 
realizua uebinar 

si vazhdim i ngjarjes së nëntorit të vitit 2020 me temën: “Ndryshimet dhe plotësimet në Kodin Penal: 
Zgjidhje për përforcimin e sigurisë së gazetarëve/gazetareve”. Në uebinar morën pjesë tridhjetë 
pjesëmarrës, duke përfshirë gazetarë/gazetare, ekspert nga Këshilli i Evropës, përfaqësues/e të Prokurorisë 
Themelore Publike, një përfaqësuese e  Ministrisë së Drejtësisë si dhe avokatë që i përfaqësojnë gazetarët 
para gjykatave.  

Konkluzioni kryesor i ngjarjes ishte se 
vetëm përmes ndryshimeve konkrete në 
Kodin Penal por edhe në Ligjin e 
Procedurës Penale duke i dhënë 
kompetencë më të madhe Prokurorisë 
dhe MPB-së për të vepruar sipas detyrës 
zyrtare dhe duke rritur dënimet për 
sulmuesit, në mënyrë sistematike do të 
përmirësohet  siguria dhe politika e 
mosndëshkimit ndaj 
gazetarëve/gazetareve dhe punonjësve  
mediatik. Uebinari u organizua nga 
Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë 
(SHGM) dhe aksioni i përbashkët i BE-
së dhe Këshillit të Evropës “Liria e 
shprehjes dhe liria e mediave në 

Maqedoninë e Veriut (UFREX)” e cila është pjesë e “Horizontal Facility për Ballkanin Perëndimor dhe 
Turqinë II”, një program i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës, i zbatuar nga Këshilli 
i Evropës. 

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/3I6SDk5 
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Gjatë muajit shkurt të vitit 2021, kryesia e SHGM-së ka 
pasur një takim me ambasadorin e BE-së në vend David 
Gir. Gjatë takimit u diskutuan sfidat aktuale me të cilat 
përballen gazetarët dhe punonjësit mediatik, numri në 
rritje i sulmeve ndaj gazetarëve, nevoja për një konsensus 
më të gjerë për përzgjedhjen e organeve në ASHMAA 
dhe RTVM, si dhe përmirësimi i statusit të të drejtave të 
gazetarëve. Temë e takimit ishte edhe gjendja në media 
në vend, mënyrat e financimit të tyre për krijimin e 
përmbajtjeve më të mirë gazetareske, si dhe sfidat ligjore 
që i presin si kusht për përmirësimin e atmosferës në këtë 
sektor. 

  

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/3H6GA51 

 

Në shkurt të vitit 2021, përfaqësues të 
SHGM-së dhe SPGPM-së mbajtën një 
takim me ministrin e Shëndetësisë Dr. 
Venko Filipçe për rëndësinë që gazetarët të 
jenë pjesë e grupeve prioritare për 
vaksinimin kundër Covid-19 për shkak të 
natyrës së punës së tyre dhe rrezikshmërisë 
së lartë. Ministri Filipçe në takim informoi 
se në bazë të Planit Kombëtar për 
vaksinimin ndaj Covid-19, gazetarët dhe 
punonjësit mediatik tashmë janë përfshirë 
në fazën e dytë të imunizimit dhe i përkasin 
kategorisë së qytetarëve nga institucionet 
vitale për funksionimin e shtetit, që do të 
thotë se gazetarët dhe punonjësit mediatik do të vaksinohen menjëherë pas përfundimit të vaksinimit të 
grupeve të parashikuara në fazën e parë. 

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/3h30jYS 
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 Në muajin shkurt, organizuar nga 
SHGM-ja, u mbajt debati online me temë: 
“Debat ekspertësh për reformat në 
servisin publik mediatik RTVM”. 
Qëllimi i kësaj ngjarjeje është nevoja për 
reforma në RTVM të cilat do të 
mundësojnë ndryshime pozitive në 
servisin publik, të cilat do të ishin të 
dobishme për publikun dhe mbarë sferën 
mediatike. Në këtë ngjarje, objekt 
diskutimi ishin aktivitetet e ardhshme të 
parapara në Strategjinë pesëvjeçare për 
zhvillimin e RTM-së deri në vitin 2025. 
Diskutuesit theksuan se për një RTVM të 
fortë është e nevojshme të forcohet 
pavarësia e servisit publik, që RTVM-ja të 

bëhet lidere në promovimin e standardeve profesionale. 

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/3JV9SFy 

Me qëllim të përmirësimit të kushteve të punës 
së kameramanëve, në kuadër të aktiviteteve të 
Seksionit të kameramanëve pranë SHGM-së, 
Shoqata  e Gazetarëve të Maqedonisë organizoi 
punëtori online dyorëshe dedikuar për 
kameramanë profesionistë dhe gazetarë. Në këtë 
punëtori, ku morën pjesë rreth 20 pjesëmarrës, u 
diskutuan problemet dhe sfidat e pasqyrimit të 
ngjarjeve në kohë krize, siç është pandemia, 
karantina, ora policore, si dhe gjatë fushatave 
zgjedhore. 

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/3LYcGUd 

Gjatë kësaj periudhe, SHGM-ja, në përgjigje të 
kërkesës së Ministrisë së Drejtësisë së Maqedonisë së Veriut në mars të këtij viti, ka dorëzuar propozim-
ndryshimet e Rregullores Gjyqësore, që është e rëndësishme për funksionimin normal të gazetarëve dhe 
informimin në kohë reale dhe të saktë të publikut. Propozimet e dorëzuara janë komunikuar paraprakisht 
me gjyqtarët dhe përfaqësuesit e kësaj Ministrie dhe, gjithashtu, është marrë parasysh edhe përvoja e 
gazetarëve që raportojnë për çështje që kanë të bëjnë me punën e gjykatave përmes konsultimeve të 
drejtpërdrejta me kolegët. 

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/3tauQcX 
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Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) dhe 
Sindikata e Pavarur e Gazetarëve dhe Punonjësve 
Mediatik (SPGPM) në koordinim me Ministrinë e 
Shëndetësisë në periudhën kohore mars-prill 2021 
kanë realizuar aksionin për paraqitjen e gazetarëve 
dhe punonjësve mediatik për vaksinim kundër 
Covid-19.  

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/3pf2PQa 

SHGM-ja në bashkëpunim me Institutin për 
Perspektivë Evropiane dhe Institutin KONICA 
në Shkup, të mbështetur nga Instituti Hedaya për 
Paqe në Abu Dhabi me praninë e më shumë se 
20 pjesëmarrësve mbajtën një punëtori online ku 
në kuadër të projektit “Building resilience 
against violent terrorism and extremism through 
reinforced journalists, media and government 
officials”  u prezantua “Protokolli për informim 
për raste të terrorizmit dhe ekstremizmit të 
dhunshëm”. Protokolli për informim për raste të 
terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm ka për 
qëllim t’u përgjigjet disa çështjeve të 
rëndësishme që ndërlidhen me gatishmërinë e 

punonjësve mediatik të raportojnë për raste të terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. 

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/3IlCk3b 

 

Në periudhën prill dhe maj 2021, në kuadër të aktiviteteve të Seksionit të kameramanëve pranë SHGM-së, 
janë realizuar pesë takime rajonale dhe takime pune ndërmjet kameramanëve, korrespondentëve me 
përfaqësuesit e Seksionit të kameramanëve pranë SHGM-së. Në këto takime u diskutuan shumë tema që 
prekin kolegët korrespondentë, statusin e tyre dhe kushtet në të cilat ata punojnë, si dhe u ndanë përvojat 
me të cilat përballen çdo ditë. Nga deklaratat e kolegëve mund të konstatohet se sfida e përditshme me të 
cilat përballen është siguria e tyre. Për komunikim më të lehtë dhe më të mirë me Seksionin, në takimet e 
punës ndërmjet kolegëve u përzgjodhën koordinatorët rajonalë. SHGM-ja u dhuroi kolegëve kameramanë 
dhe korrespondentëve jelekë dhe kapele mbrojtëse për të qenë të dallueshëm gjatë kryerjes së detyrave të 
tyre të punës. 

 

Linku nga aktiviteti:  https://bit.ly/3sm6WMt 
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Në fillim të qershorit të vitit 2021, Shoqata e 
Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM), me 
përfshirjen e mbi 30 pjesëmarrësve, mbajti një 
takim me kameramanët në Seksionin e kamerave 
pranë SHGM-së me temë “Liria e mediave dhe 
siguria e punonjësve mediatik në RMV përmes 
prizmit të kornizës ligjore ekzistuese – Si të 
arrihen zgjidhje më të mira?” Në takim u 
prezantuan gjetjet kryesore nga analiza e 
realizuar me titull “Liria e mediave dhe siguria e 

gazetarëve në RMV përmes prizmit të zgjidhjeve 
ekzistuese ligjore – si të arrihen zgjidhje më të 
mira?” që mund të shkarkohet falas në linkun e 
mëposhtëm. Kjo ngjarje u pasua me diskutim, ku 
të pranishmit patën mundësinë të shprehin 
mendimet dhe sugjerimet e tyre se si të gjenden 
zgjidhje më të mira ligjore për të përmirësuar 
sigurinë e gazetarëve dhe punonjësve mediatik si 
dhe përmirësimin e zgjidhjeve ligjore që 
rregullojnë çështjet në sferën mediatik  

 

Linku nga aktiviteti :https://bit.ly/3M38C56 

  

Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë 
(SHGM) në qershor të vitit 2021 prezantoi 
Raportin vjetor për treguesit e shkallës së 
lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve 
në Maqedoninë e Veriut, të përgatitur në 
kuadër të projektit Platforma Rajonale e 
Ballkanit Perëndimor, financuar nga 
Komisioni Evropian. Në të tre treguesit 
kryesorë të Raportit, si kuadri ligjor për 
lirinë e mediave, pozicioni i gazetarëve në 

redaksi dhe siguria e gazetarëve, në vitin 2020 nuk ka ndryshime serioze në sferën mediatike, por ka një 
tendencë në rritje të sulmeve. gjegjësisht gjendja e sigurisë, gazetarëve dhe punonjësve mediatik nuk është 
përmirësuar në krahasim me vitin 2019 por, përkundrazi, është përkeqësuar. 

Linku nga aktiviteti:  https://bit.ly/3IkbHLZ 

Në muajin korrik të vitit 2021, SHGM-ja  shënoi një 
sërë aktivitetesh. Përfaqësuesit e SHGM-së si dhe 
Seksioni i kameramanëve pranë SHGM-së më 1 korrik 
në Kërçovë patën takim dhe mbledhje pune me 
kameramanë – korrespodentë nga rajoni i Kërçovës në 
vend. Janë gjithsej pesë kameramanë që punojnë dhe 
pasqyrojnë ngjarjet e përditshme në këtë pjesë të 
vendit.  Në takim u diskutua për shumë tema që prekin 
kolegët korrespondentë, për statusin dhe kushtet e tyre 
të punës, si dhe u ndanë përvojat me të cilat përballen 
çdo ditë. 
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Linku nga aktiviteti:  https://bit.ly/3KRyT5f 

Tridhjetë redaktorë dhe gazetarë më me përvojë, si 
dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile nga 
sektori i mediave u takuan më 12 korrik për të 
debatuar çështje që lidhen me politikat e mediave 
lokale. Në këtë takim u prezantua Analiza e re e 
SHGM-së në të cilën janë përmbledhur zgjidhjet 
ligjore që janë të rëndësishme për punën e gazetarëve 
dhe mediave me titull “Liria e mediave dhe siguria e 
gazetarëve në RMV përmes prizmit të kornizës 
ekzistuese ligjore - Si të arrihen zgjidhje më të mira?”. 
Në takim u diskutuan tendencat dhe zhvillimet aktuale 
në sferën mediatike dhe u diskutuan gjetjet kryesore të 

studimit të kryer, ku më pas u diskutua mbi temat që kanë të bëjnë me përmirësimin e sigurisë së gazetarëve 
dhe punonjësve mediatik  dhe përmirësimi i zgjidhjeve ligjore që rregullojnë çështjet në sferën mediatike. 

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/3quoLrp 

Me iniciativë të përfaqësuesve të Shoqatës së 
Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM), më 13 korrik u 
organizua takim pune me Kryetarin e Kuvendit, z-ri 
Talat Xhaferi dhe të grupeve të deputetëve si dhe 
deputetëve të pavarur që u diskutuan tema që 
ndërlidhen me politikat mediatike, reformat 
mediatike – me theks të veçantë të legjislacionit. 

Reformat mediatike dhe disa ligje që janë të 
rëndësishëm për punën e gazetarëve janë me rendësi 
kyçe për proceset euro-integruese të vendit, që 
nënvizohet edhe në Raportin e fundit të Komisionit 
Evropian, në të cilin thuhet se “shteti duhet të bëjë 

përpjekje për të përmirësuar pavarësinë dhe standardet profesionale të servisit publik radiodifuziv dhe 
pavarësinë e tij financiare”. Nga ana tjetër, pritet zgjedhje transparente dhe të drejtë të anëtarëve të organeve 
në Rregullatorin mediatik si dhe në RTM edhe atë në bazë të profesionalitetit të tyre. 

Linku nga aktiviteti:  https://bit.ly/3CIh3yG
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Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM), 
me mbështetjen e Fondacionit Konrad Adenauer 
(KAS), organizoi punëtorinë treditore me titull 
“Gazetarët e rinj si një shans për një epokë të re 
të mediave me integritet dhe ndikim”. 

 Gjatë punëtorisë u ndanë përvojat për zhvillimin 
e gazetarisë, por edhe problemet dhe sfidat në 
profesionin e gazetarisë. Punëtoria treditore 
përfundoi me iniciativën për themelimin e një 
Seksioni të Gazetarëve të Rinj në kuadër të 
Shoqatës të Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM), 
për të cilën më shumë aktivitete do të ketë në 

shtator. 

 

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/3tcebH2 

 

Gjatë muajit shtator janë organizuar shumë 
aktivitete nga ana e SHGM-së. Në fillim të 
shtatorit, me propozim të SHGM-së u zhvillua 
takim pune me Kryetarin e Kuvendit të RMV-së, 
Talat Xhaferi,  në të cilën morën pjesë kryetari i 
SHGM-së, Mladen Çadikovski dhe drejtori 
ekzekutiv, Dragan Sekulovski. Në këtë takim pune 
u diskutua për mundësitë që të organizohen ngjarje 
në vjeshtë, ku do të ftohen grupe deputetësh dhe 
gazetarë.  

Qëllimi i këtyre aktiviteteve është të diskutohet për 
përmirësimin e transparencës në punën e Kuvendit 
ndaj gazetarëve dhe mediave, si dhe përmbledhja e 

përshtypjeve nga periudha e punës së Kuvendit me gazetarët dhe mediat në krizën e shkaktuar nga pandemia 
aktuale. Në takim, kryetari Xhaferi dhe kryetari Çadikovski për më tepër diskutuan edhe për mundësinë e 
organizimit të një konference rajonale në Shkup me pjesëmarrjen e deputetëve nga Bosnja dhe Hercegovina, 
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Mali i Zi dhe Serbia, si dhe gazetarë të shoqatave nga këto vende me idenë e inkurajimit të bashkëpunimin 
rajonal mes deputetëve dhe gazetarëve. 

 

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/3KHfjbu 

Më 27 shtator në organizim të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut 
dhe Institutit Maqedonas të Mediave u zhvillua konferenca e dytë rajonale për edukim mediatik BE-
Ballkani Perëndimor “KRIJIMI I REZISTENCËS NDAJ DEZINFORMATAVE”. 

 

 

 

Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Mladen Çadikovski, mori pjesë në panelin e dytë të 
folësve, ku para të pranishmëve nënvizoi disa poenta që janë me rëndësi të jashtëzakonshme për gazetarët 
dhe punonjësit mediatik si sot ashtu edhe në të ardhmen. 

Linku nga aktiviteti:  https://bit.ly/3Jn4rzC 

 

 

 

Me praninë e tridhjetë gazetarëve dhe 
punonjësve mediatik nga Qendra rajonale e 
SHGM-së nga Manastiri, SHGM-ja dhe 
SPGPM-ja organizuan një takim pune ku 
diskutuan temat që prekin kolegët 
korrespondentë, statusin e tyre dhe kushtet në të 
cilat ata punojnë. Në takim morën pjesë edhe 
punonjës mediatik nga Prilepi dhe me të 
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pranishmit u ndanë përvojat me të cilat ballafaqohen çdo ditë, veçanërisht gjatë gjendjes së 
jashtëzakonshme. Në takimin e punës nga kolegët nga Manastiri dhe Prilepi doli në pah se problem është 
mosha e gazetarëve dhe punonjësve mediatik që punojnë në rajonin e Pellagonisë, gjegjësisht mosinteresimi 
i të rinjve për t’u angazhuar në këtë profesion, para së gjithash për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike. 
Koordinatorja në rajonin e Pellagonisë, Zhaneta Zdravkovska, theksoi se problemet themelore janë të 
natyrës financiare.  

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/3texsaV 

 

Në shtator, po ashtu, u zhvillua takim me 
ministrin Bojan Mariçiq dhe në organizim 
të Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë 
(SHGM) mbi temën: Implementimi efikas 
i ligjeve për siguri më të madhe të 
gazetarëve. Kryetari i SHGM-së, Mladen 
Çadikovski në këtë takim nënvizoi se 
vendi ynë ka një numër të madh 
detyrimesh që duhet të përmbushen me 
qëllim të përmirësimit të të drejtave të 
punonjësve mediatik. 

Këto detyrime janë përcaktuar në Rekomandimin e Këshillit të Evropës CM / Rec (2016) 4 për mbrojtjen 
e gazetarisë dhe sigurinë e gazetarëve dhe aktorëve të tjerë të mediatik, si dhe në rekomandimet e reja të 
Komisionit Evropian të datës 16 shtator 2021 për përmirësimin e pozitës dhe sigurisë së gazetarëve në BE. 
Në takimin është rënë dakord që në javët në vijim  Ministria e Drejtësisë të iniciojë koordinimin në mes të 
SHGM-së dhe organizatave partnere mediatike së bashku me përfaqësues të Prokurorisë, gjykatave civile 
dhe penale, si dhe Akademisë për trajnimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve publikë. 

 

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/34LoIjd 

 

 

 

Një tjetër nga seria e aktiviteteve në 
shtator ishte takimi rajonal i SHGM-së 
dhe SPGPM-së me gazetarë dhe punonjës 
mediatik nga Kumanova. Me praninë e 
më shumë se 15 përfaqësuesve në takim 
u diskutuan tema të shumta që prekin 
kolegët korrespondentë, statusin e tyre 
dhe kushtet në të cilat ata punojnë dhe u 
ndanë përvojat me të cilat përballen çdo 
ditë. 
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“Përmirësimi i bashkëpunimit mes deputetëve 
dhe gazetarëve për llogaridhënie dhe 
transparencë më të madhe”, ishte titulli i ngjarjes 
ndërsektoriale të mbajtur më 1 tetor, organizuar 
nga shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë 
(SHGM)  ku morën pjesë gazetarë, deputetë, 
Sekretariati i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut 
dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë 
civile aktive në përfaqësimin e lirisë së 
shprehjes. Fjalim të veçantë kishin kryetari i 
Shoqatës së Gazetarëve, Mladen Çadikovski, 
kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut, Talat Xhaferi dhe shefi i 
Departamentit për shoqëri informatike, në 
Këshillin e Evropës, Patrik Penings.   

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/3q8cgSa 

 

Në kuadër të Takimit Vjetor të Federatës Evropiane 
të Gazetarëve (FEG) në Zagreb, në panel diskutimin 
e titulluar “Journalists under pressure in the Balkans” 
nga studiues nga shtatë vende u prezantua Indeksi 
për nivelin e sigurisë së gazetarëve nga Ballkani 
Perëndimor për vitin e kaluar. Përfaqësuesi i 
Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) 
Milan Spirovski në rolin e hulumtuesit të projektit 
pati një prezantim ku prezantoi treguesit dhe trendet 
aktuale në kontekstin e sigurisë së gazetarëve në 
Maqedoninë e Veriut. Këtë lloj të INDEKSIT mbi 
sigurinë e gazetarëve dhe punonjësve mediatik për 
herë të parë SHGM-ja e hartoi dhe e prezantoi në 

Zagreb në Asamblenë Vjetore të Federatës Evropiane të Gazetarëve (FEG). 

 

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/3MNbzY5 
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Në tetor u publikua Raporti i Komisionit 
Evropian, në të cilin ishte nënvizuar se gazetarët 
gjithnjë e më shumë po sulmohen dhe janë të 
ekspozuar ndaj auto-censurës, se mediat ishin 
financiarisht të paqëndrueshme dhe se RTM-ja 
kishte buxhetin më të ulët në 10 vjetët e fundit. 
Shoqata e Gazetarëve si dhe organizatat 
ndërkombëtare mediatike kanë vërejtur një 
rritje të kërcënimeve ndaj gazetarëve nga 
politikanë dhe zyrtarë publikë, si dhe 
maltretime përmes internetit dhe sulme verbale, 
duke përfshirë edhe në rrjetet sociale.  

 
Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/3IeJjKm 

 

Më 2 Nëntor – Ditën ndërkombëtare për t’i dhënë fund 
Mosndëshkimit për Krimet kundër Gazetarëve, rrjeti, 
,SafeJournalists” me qëllim që të theksojë se problemi është 
i pranishëm, filloi fushatën njëmujore #recognize&report  
„Identifiko dhe Denonco” që kishte për qëllim të theksojë se 
ekziston kultura e mosndëshkimit të sulmeve mbi gazetarët 
nga Ballkani Perëndimor.  

Fundi i fushatës u shënua duke bërë video material që 
transmetohet në të gjitha gjuhët e vendeve anëtare të Rrjetit. 

 

 

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/3KHnrc6 

 

Përfaqësuesit e Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) dhe Sindikatës së Pavarur të Gazetarëve 
dhe Punonjësve Mediatik (SPGPM) më 6 nëntor të vitit 2021 në Veles u takuan me kameramanë nga mediat 
lokale dhe rajonale në vend. Në takimin, i cili u organizua për të prezantuar problemet e kolegëve 
kameramanë në mediat e ashtuquajtura "më të vogla", si dhe për krijimin e rrjeteve për të përcaktuar 
aktivitetet që mund të jenë të dobishme për të përmirësuar situatën dhe kushtet në të cilat punojnë 
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kameramanët, morën pjesë edhe kryetari i SHGM-së, Mladen Çadikovski dhe kryetari i SPGPM-së, Pavle 
Belovski.  

 

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/37nQ7IK 

  

Në nëntor, po ashtu, u publikua Indeksi i 
Sigurisë së Gazetarëve të Ballkanit 
Perëndimor - Raporti për Republikën e 
Maqedonisë së Veriut 2020, i cili i 
referohet vitit 2020 dhe mbështetet në të 
dhënat hulumtuese të mbledhura dhe 
analizuara nga partnerët e platformës së 
shoqatave të gazetarëve të Ballkanit 
Perëndimor "Safejournalists.net", në bazë 
të një procedurë rigoroze hulumtuese. Të 
dhënat e mbledhura për disa fusha të 
ndryshme që lidhen me “sigurinë e 
gazetarëve” u përgatitën në formën e një treguesi - Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve, me qëllim që përmes 
numrave të maten ndryshimet në shtatë vendet e Ballkanit Perëndimor për vitin e fundit.  

Indeksi është në dispozicion në gjuhën maqedonase - https://znm.org.mk/wp-
content/uploads/2021/11/MK-Safety-Index-MKD_FINAL.pdf 

dhe në gjuhën angleze - https://znm.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/MK-Safety-Index-
ENG_FINAL.pdf 

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/36pxGTL 

 

Më 26 nëntor, në Kuvendin e RMV-së u zhvillua konferencë rajonale me temë “Promovimi i dialogut 
ndërmjet parlamenteve dhe gazetarëve nga Ballkani Perëndimor” e organizuar nga Shoqata e Gazetarëve 
të Maqedonisë (SHGM) në bashkëpunim me Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Qëllimi i 
kësaj Konference Rajonale është të promovojë dialogun ndërmjet deputetëve të parlamenteve kombëtare 
dhe shoqatave të gazetarëve në Ballkanin Perëndimor me qëllim për të përmirësuar situatën e lirisë së 
shprehjes si një e drejtë themelore e njeriut dhe përforcimin e rolit të organizatave të shoqërisë civile. Në 
konferencë, përfaqësuesit e katër parlamenteve dhe shoqatat e gazetarëve nga Ballkani Perëndimor 
nënshkruan një Deklaratë të Përbashkët për të nxitur dialogun ndërmjet parlamenteve dhe shoqatave të 
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gazetarëve nga Ballkani Perëndimor dhe 
ranë dakord që çdo vit të organizojnë një 
konferencë rajonale në një nga vendet e 
rajonit.     

Linku nga aktiviteti: 
https://bit.ly/3Jlp6Uv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në fund të muajit nëntor u realizua 
fushata në kuadër të projektit rajonal: 
“Përmirësimi i dialogut ndërmjet 
Shoqatave të Gazetarëve dhe 
Parlamenteve të Ballkanit Perëndimor 
për një sektor më të fuqishëm të 
shoqërisë civile”. Fushata u realizua nga 
Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë 
(SHGM), në bashkëpunim me Shoqatën 
e Gazetarëve të Pavarur të Serbisë 
(IJAS), Sindikatën e Mediave të Malit të 
Zi (TUMM) dhe Shoqatën e Gazetarëve 
të BeH (BHJA), dhe është mbështetur 

në kuadër të projektit "Mbrojtja e Hapësirës Civile - Qendra Rajonale për Zhvillimin e Shoqërisë Civile", 
financuar nga SIDA dhe zbatuar nga BCSDN.  

Linku nga aktiviteti:  https://bit.ly/3tXyY0o 

 

 

Në kuadër të aktiviteteve të Seksionit të Kameramanëve pranë SHGM-së, në dhjetor në Ohër u mbajt 
punëtoria treditore me temë: “Përmirësimi i bashkëpunimit mes kameramanëve dhe gazetarëve” në të cilën 
kontribut të veçantë dha Viktor Stefanovski – producent ekzekutiv në Sitel TV, Predrag Peroviq - 
kameraman nga Servisi Publik i Malit të Zi (RTCG), Goran Koprivica - kameraman nga Radio Televizioni 
i Serbisë (RTS), kurse moderator i ngjarjes ishte Trajçe Ilievski, përfaqësues i Seksionit të Kameramanëve 
pranë SHGM-së. Në këtë punëtori u diskutua mbi përgjegjësitë themelore të gazetarëve dhe kameramanëve, 
bashkëpunimin e ndërsjellë në baza ditore të ngjarjeve në terren dhe brenda redaksisë, komunikimin dhe 
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koordinimin e tyre, si dhe rreth asaj si do të 
duken kronikat televizive në të ardhmen - 
tema këto që i hapi për diskutim Viktori 
Stefanovski.  

 

Linku nga aktiviteti:  https://bit.ly/3KNDFAx 

 

Gjykata Themelore Civile Shkup solli aktgjykim me të 
cilën padinë për shpifje të drejtorit të atëhershëm të 
Agjencisë së Filmit, Gorjan Tozija, kundër medias online 
MKD.mk dhe kryeredaktorit Aleksandar Damovski e 
refuzoi si të pabazuar. Padia i referohej një artikulli 
gazetaresk të publikuar në MKD.mk me titull: 
“Mospërputhje të reja të drejtorit Tozija, DKSK: Konflikt 
interesash në Agjencinë e Filmit, recensenti i filmave 
vendos për filmat që i ka recensionuar”, ku paditësi Tozija  
kërkonte kompensim në të holla për dëm jomaterial për 
shkeljen e nderit dhe reputacionit.  

 

Linku nga aktiviteti:  https://bit.ly/37mx5T5 

 

Më 8 dhjetor Shoqata e 
Gazetarëve të Maqedonisë 
(SHGM) dhe Enti Shtetëror i 
Revizionit (ESHR) zhvilluan 
uebinarin online mbështetur nga 
Misioni i OSBE-së në temën: 
“Bashkëpunimi ndërmjet 
gazetarëve dhe revizorëve si 
parakusht për raportim etik për 
tema që ndërlidhen me 
financimin publik”.  Ky uebinar 
ishte dedikuar për gazetarë, 
veçanërisht për ata që ndjekin 

tema të sferës së ekonomisë, për revizorë si dhe për zyrtarë nga Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun 
i ESHR-së. Qëllimi i kësaj ngjarjeje është avancimi i bashkëpunimit ndërmjet gazetarëve dhe revizorëve – 
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që ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe për raportim etik në opinionin për tema që ndërlidhen me financimin 
publik. 

Linku nga aktiviteti:  https://bit.ly/3w98E60 

 

Me iniciativën e një grupi gazetarësh të rinj nga disa media të ndryshme, më 15 dhjetor u krijua një Seksion 
i gazetarëve të rinj në SHGM. Në takim, ku morën pjesë dyzet pjesëmarrës, u debatua se cilat do të jenë 
prioritetet dhe synimet e këtij seksioni në vitin 2022. Rrjetëzimi mes redaksive, përmirësimi i statusit socio-
ekonomik të gazetarëve të rinj, ngritja e aftësive të tyre për raportim të avancuar dhe respektimi i 
standardeve në fushën e gazetarisë ishin disa nga temat e diskutuara në forum. 

 

 

Linku nga aktiviteti:  https://bit.ly/3icRCfa 

Më 16 dhjetor, Shoqata e 
Gazetarëve të Maqedonisë 
(SHGM) në bashkëpunim me 
Programin e Kombeve të 
Bashkuara për Zhvillim 
(UNDP) ndau çmimet me 
temën: “Ballafaqimi me ndotjen 
e ajrit – përforcimi i vetëdijes 
publike për problemet dhe 
zgjidhjet e mundshme”. Çmimi 
i parë iu nda ekipit të 
Laboratorit të Gazetarisë 

Hulumtuese (IRL) për hulumtimin me titull “Konspiracion kundër ajrit”. Çmimi i dytë iu nda gazetarit 
Bojan Shashevski nga radio Mof për produktin multimedial me titull “Fëmijët tanë janë viktima të arsenit 
– lokaliteti  ‘Lojane’  fatal për banorët e fshatrave të Likovës”, ndërsa çmimi i tretë iu ndau Hristina 
Gjorgjievskës nga “Vidi Vaka” për hulumtimin me titull “Mushkëritë e kapura të qytetit”.                                                                                                                             

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/3MXabC3 
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SHGM gjatë vitit 2021 ka zhvilluar partneritete të reja duke nënshkruar 
Memorandume bashkëpunimi me organizata të ndryshme  
 

 

Me qëllim të përmirësimit të bashkëpunimit 
të ndërsjellë në mes të komunitetit gazetaresk 
dhe gjyqësor dhe për të promovuar 
bashkëpunimin në fushën e transparencës 
gjyqësore, SHGM-ja në shkurt të vitit 2021 
nënshkroi një Memorandum bashkëpunimi 
me Këshillin Gjyqësor për Media. Në të 
ardhmen, këto dy organizata do të 
bashkëpunojnë në përgatitjen e Strategjisë për 
forcimin e transparencës gjyqësore si dhe në 
përgatitjen dhe promovimin e dokumenteve 
të tjera në fushën e transparencës dhe 
marrëdhënieve me gazetarët dhe mediat. Në 
të ardhmen, të dyja organizatat do të 

organizojnë ngjarje të përbashkëta për gazetarë dhe gjyqtarë dhe do të bashkëpunojnë në projekte të 
përbashkëta në fushën e mediave dhe drejtësisë. 

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/3BAq8sC 

 

 

SHGM nënshkroi një deklaratë për bashkëpunim 
me Këshillin për Etikë në Media në Maqedoni 
(KEMM) dhe Shoqatën për Reklamim Interaktiv 
IAB Maqedoni (IAB). Nënshkruesit e 
Memorandumit të Bashkëpunimit, në kuadër të 
veprimtarisë dhe qëllimeve të tyre parësore, do të 

veprojnë së bashku në dobi të promovimit të mëtejshëm të punës së gazetarëve, mediave, botuesve, 
agjencive të marketingut, si dhe përmirësimin e standardeve të reklamimit digjital në territorin e Republika 
e Maqedonisë së Veriut.. Përmes aktiviteteve të përbashkëta, të tria shoqatat, ndër të tjera, do të përpiqen 
për promovimin dhe avancimin e vazhdueshëm të standardeve etike si dhe iniciativa për ngritjen e 
kapaciteteve të anëtarëve të saj. 

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/3Io2v9e 
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Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë dhe Oda e 
Mjekëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut më 21 
tetor në ambientet e SHGM mbajtën takim pune me 
kërkesë të Odës. Në këtë takim, të dyja palët u zotuan 
që në të ardhmen të nënshkruajnë një memorandum 
bashkëpunimi në bazë të të cilit do të përcaktohen 
aktivitetet specifike për përmirësimin e bashkëpunimit 
ndërmjet dy palëve. Qëllimi i takimit ishte shkëmbimi 
i ideve në lidhje me përmirësimin e komunikimit mes 
gazetarëve dhe mjekëve. 

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/3I8RNCR 

 

Më 23 dhjetor në ambientet e SHGM-së është nënshkruar 
Memorandumi i Bashkëpunimit në mes të Shoqatës së Gazetarëve 
dhe Odës së Mjekëve që i  angazhon të dyja organizatat të punojnë 
së bashku për ngritjen e nivelit të bashkëpunimit mes profesioneve 
që i përfaqësojnë dhe promovimin e kulturës shëndetësore në 
vendin tonë. Të dyja organizatat në periudhën e kaluar kanë 
konstatuar se ka nevojë për ngritjen e nivelit të bashkëpunimit dhe 
komunikimit ndërmjet gazetarëve dhe mjekëve, duke organizuar 
ngjarje me interes të përbashkët në të cilat do të merrnin pjesë 
mjekë dhe gazetarë. 

 

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/3KJuHEo 

 

Më 24 dhjetor, kryetari i SHGM-së Mladen Çadikovski 
dhe kryetari Viktor Stefanovski nga MEDIUM Shkup 
nënshkruan Memorandum për bashkëpunim. Shoqata e 
Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) dhe Shoqata për 
promovimin e dialogut, tolerancës dhe të drejtave të 
njeriut “MEDIUM” Shkup dje në ambientet e SHGM-
së ranë dakord për bashkëpunim, për mbajtjen e 
trajnimeve dhe fushatave për përmirësimin e gjendjes së 
lirisë së shprehjes dhe të drejtave të gazetarëve.  

Linku nga aktiviteti: https://bit.ly/3ig5cOE 
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MENDIMI I PAVARUR I REVIZIONIT  
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