
 

V I Z I O N I    P Ë R    S H G M – N Ë 

Qëllimi i hartuar që ky vizion duhet të arrijë në periudhën e ardhshme është që Shoqata e Gazetarëve të 

Maqedonisë SHGM të shndërrohet në një organizatë përgjegjëse që do të bashkojë gazetarët, 

redaktorët, kameramanët, fotoreporterët dhe të krijojë një mundësi dhe hapësirë që gjeneratat e reja të 

gazetarëve të rriten duke marrë pjesë në mënyrë aktive në proceset e Shoqatës. Të bëhen baza e 

ardhshme e energjisë së re, për të cilën profesioni i gazetarit ka shumë nevojë. 

Ky vizion synon të forcojë profesionalizmin bazuar në integrimin, bashkimin, partneritetin gazetar-

media, forcimin e vetërregullimit pa subjektivizëm dhe zë për gjendjen socio-ekonomike të gazetarëve, 

fotoreporterëve dhe kameramanëve. Presion të vazhdueshëm Industrisë, shtetit, biznesit për të 

përmirësuar statusin e gazetarëve profesionistë. Sepse pa një status të mirë, vështirë se mund të priten 

standarde të mira gazetareske. 

Vizioni për “SHGM-në e Fuqishme” nënkupton udhëheqje të vlerave, nënkupton iniciativë, përfshirje 

aktive në procese në të gjitha fushat. Nga shqetësimi për profesionalizmin, përmes menaxhimit të 

konflikteve, tek ndikimi serioz në kërkimin e zgjidhjeve për të gjitha çështjet e hapura. 

“Vizion për Ne” synon të ndërtojë një Shoqatë të Gazetarëve që do të jetë njësoj e qasshme për të gjithë 

anëtarët. Një shoqatë nga e cila do të përfitojnë të gjithë anëtarët dhe një shoqatë në të cilën çdo 

qëndrim dhe çdo anëtar do të përfshihet në procese. 

 

STRUKTURA 

*30% të rinj deri në 35 vjeç në Bordin Drejtues. Lista të hapura për përzgjedhjen e anëtarëve 

të Bordit Drejtues, Këshillit mbikëqyrës dhe Këshillit të nderit. 

- SHGM ka nevojë për energji të re, krijimtari të re, aktivitet të ri për një kohë të gjatë. Aktualisht 

është në pronësi të brezave të gazetarëve që janë deri në moshën rreth 35 vjeç. Analizat tregojnë se në 

thelb janë gazetarët ata që mbajnë barrën kryesore, që ndërtojnë historitë, që janë në rrugë. Atyre 

duhet t'u jepet mundësia të përfshihen drejtpërdrejt në vendimmarrje në SHGM. 

Për këtë qëllim janë të mundshme edhe ndryshime statutore, por janë të mundshme edhe 

rregulla të pashkruara përmes të cilave të paktën 30% e organeve të SHGM-së do të jenë propozime nga 

brezi i ri i gazetarëve. 

*Legjitimitet të gjerë, përmes zgjedhjes së Kuvendit, për propozimet nga SHGM për anëtarë të 

organeve rregullatore. 

- SHGM duhet të kujdeset për besueshmërinë e personave që propozon si anëtarë të organeve 

rregullatore. Ky vizion synon t'i japë atij procesi legjitimitet të gjerë dhe jo si më parë, që përzgjedhja të 

vendoset nga një rreth i ngushtë njerëzish. Ideja është që të bëhen ndryshime statutore dhe të vendoset 

Parlamenti. Një opsion i dytë është që të kryhen konsultime të gjera nëpërmjet anketave me të gjithë 

anëtarësinë e rregullt të SHGM-së. Instrumenti i anketimit të anëtarësimit duhet të bëhet një koncept i 

rregullt përpara se të merret ndonjë vendim i rëndësishëm. 



* Forcimi dhe zhvillimi i SHGM-së, qendrat rajonale, Press qendër në Shkup, zyrat rajonale në 

brendësi. 

- Struktura organizative e SHGM-së është përgjithësisht e strukturuar mirë me qendra rajonale 

dhe seksione të specializuara, por nevojitet një komunikim shumë më i madh vertikal dhe horizontal. Ky 

vizion parashikon një trup joformal këshilldhënës që do të takohet të paktën një herë në vit me të gjithë 

anëtarët e seksioneve, qendrave rajonale, këshillin drejtues, mbikëqyrës dhe këshillin e nderit. 

Zhvillimi i SHGM-së konceptohet edhe përmes zgjerimit hapësinor për të cilin duhen gjetur 

zgjidhjet më të përshtatshme. 

Klubi në Shkup është një ide që mund të realizohet në bashkëpunim me shoqatat e tjera të 

qytetarëve, organizatat joqeveritare, të cilat në një mënyrë apo tjetër punojnë në fushën e gazetarisë. 

Ideja është që ai Klubi të funksionojë mbi parimin e vetëqëndrueshmërisë duke dhënë me qira hapësirën 

për ngjarje, konferenca shtypi, debate, seminare për institucionet të cilat aktualisht marrin me qira salla 

në hotele për ngjarje të tilla. 

Sipas një parimi të ngjashëm, zyrat rajonale mund të zhvillohen për t'u menaxhuar nga SHGM-ja. 

* Krijimi i mediumit tuaj 

- Ideja e kësaj iniciative është krijimi i një platforme interneti që do të jetë mediumi i SHGM-së. 

Në atë platformë do të postohen informacione, analiza, artikuj, komente, intervista në lidhje me 

gazetarinë, median, rregulloret, çështjet socio-ekonomike. Për qëndrueshmërinë e asaj platforme do të 

nevojiten financat dhe gazetarët – anëtarë të rregullt të SHGM-së, të cilët mund të ofrojnë produktet e 

tyre të gatshme për të cilat do të marrin kompensim financiar, në varësi të natyrës së informacionit – do 

të punësohen si bashkëpunëtorë. 

*Festivali i Filmit Dokumentar 

               - Ky “Vizioni për një SHGM aktive” parashikon ngritjen e Festivalit të Filmit  

Dokumentar. Edhe pse ideja tingëllon ambicioze, ajo ende mund të realizohet. Krijimi i një festivali të 

tillë, me pjesëmarrje ndërkombëtare dhe një fond të siguruar për çmimet, do ta bëjë SHGM-në një 

organizatë shumë më relevante dhe më të besueshme. 

* Fondi i Çmimeve dhe Solidaritetit 

                  - Fondi i solidaritetit është një ide me përvojë më të gjatë në SHGM. Edhe pse në 

parim mund të ketë diçka të tillë edhe tani, ky Vizion flet për një fond serioz që mund të plotësohet në 

baza të ndryshme. Një nga opsionet është pjesëmarrja vullnetare e komunitetit të biznesit, por pa asnjë 

detyrim. Sipas pjesëmarrjes në Fond, është e mundur të bëhet njohja publike e donatorëve. Fondi do të 

mund të përdoret vetëm në situata të jashtëzakonshme, sipas kritereve të përcaktuara rreptësisht. 

- Parimi i shpërblimeve duhet të forcohet. Ky Vizion parashikon që çmimet e dhëna nga SHGM të 

bëhen çmimet më të rëndësishme në profesionin e gazetarisë. Për këtë duhet të përgatitet një 

rregullore e posaçme në të cilën përveç parimit të kandidimit apo vetëkandidimit, një komision i 

posaçëm do të mund të vendosë vetë, apo të rekomandojë propozime për çmimet vjetore. Që çmimi të 

jetë i respektueshëm, duhet të shoqërohet me një fond që do të ketë një shumë të respektueshme. 

*Votim elektronik ose rajonal 

- Në epokën dixhitale duhet kushtuar vëmendje më serioze se si të sigurohet mundësia e votimit 

elektronik për zgjedhjen e organeve të SHGM-së. Ka një përvojë të madhe dhe duhet të punohet për 



këtë çështje në 4 vitet e ardhshme në mënyrë që Kuvendi i ardhshëm zgjedhor i SHGM-së të ketë një 

qasje të re moderne 

* Kartë e anëtarësimit dhe përfitimet elektronike 

- Kartela elektronike e anëtarësimit në SHGM është diçka për të cilën duhet punuar më 

urgjentisht. Në të njëjtën kohë, ajo kartë duhet të lejojë qasje më të lehtë në përfitimet për anëtarët. Në 

të njëjtën kohë, duhet të sigurohen gjithnjë e më shumë përfitime të vlefshme për anëtarët e SHGM-së, 

por edhe për anëtarët në brendësi. 

* Qendër për trajnimin e gazetarëve dhe bashkëpunim partner me Fakultetin e Gazetarisë 

- SHGM duhet të bëhet partner me Fakultetin e Gazetarisë, ku gazetarë me përvojë, anëtarë të 

SHGM-së, do të mund të marrin pjesë në procesin arsimor të gazetarëve të ardhshëm. Paralelisht, ky 

bashkëpunim duhet të jetë reciprok përmes krijimit të Qendrës së Trajnimit të Gazetarëve nga SHGM. 

Ajo qendër do të funksionojë për përmirësimin e gazetarëve, redaktorëve, por edhe pronarëve dhe 

drejtuesve të mediave. Vizita, leksione, trajnime nga gazetarë të njohur, menaxherë nga rajoni dhe më 

gjerë. Trajnime të përhershme në bashkëpunim me fakultetet dhe komunitetin shkencor. Financimi i tij 

do të bazohej në grande dhe donacione. 

AKTIVIZIMI 

*Për partneritet strategjik me Sindikatën e Gazetarëve të Maqedonisë. 

          - JO për pagën e gazetarit nën mesataren. 

           -PO për kontratat kolektive. 

           -PO për përfitimet nga stazhi me benefite 

Këto janë shtyllat mbi të cilat SHGM dhe Sindikata do të nënshkruajnë marrëveshje për paraqitje 

të përbashkëta para institucioneve, mediave dhe gazetarëve. Vizioni "Për SHGM aktive" parashikon që 

të gjitha këto tema të mbahen të hapura për publikun dhe zgjidhjet për to do të kërkohen në komunikim 

intensiv. Ky partneritet duhet të nisë një iniciativë, në bashkëpunim me shoqatat dhe sindikatat e tjera 

rajonale, për të përgatitur një studim shkencor mjekësor që do të duhet të analizojë reflektimet e 

profesionit të gazetarisë për shëndetin e gazetarëve, kameramanëve, fotoreporterëve. Ai studim do të 

përdoret më vonë si argument për realizimin e përfitimeve në stazh. 

*PER biznes mediatik te përgjegjshëm dhe profesional. Gazetarët dhe mediat si partnerë, jo 

palë kundërshtare. 

- Vizioni “Për SHGM të Përgjegjshme” nënkupton edhe komunikim të vazhdueshëm me të gjitha 

palët që përbëjnë sferën gazetareske dhe mediatike. Takime të rregullta me drejtues mediash, pronarë, 

organe rregullatore, shoqata mediatike. Nevojitet një strategji gjithëpërfshirëse, ripërcaktim dhe 

pozicionim i ri i sferës mediatike. 

* Vendosja e bashkëpunimit me gjykatat, proceset e ndërmjetësimit për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve gjyqësore. 

- Vendosja e veprës sulm ndaj gazetarëve si sulm ndaj një zyrtari është një hap i mirë drejt 

forcimit të profesionit dhe një instrument për mbrojtjen e gazetarëve. Por ajo që duhet është vendosja e 

bashkëpunimit me gjykatat dhe njohja e ndërsjellë me aktet e shpifjes dhe fyerjes. Praktika tregon se 

gjyqtarët që punojnë në këto çështje nuk kanë njohuri bazë për profesionin e gazetarit. Prandaj është e 



nevojshme të organizohen trajnime të përbashkëta për arsim. Qëllimi i sanksioneve për fyerje dhe 

shpifje duhet të jetë në drejtim të forcimit të gazetarisë profesionale, jo në drejtim të ndëshkimit që më 

vonë mund të shkaktojë autocensurë. 

Një pjesë e rëndësishme e këtij procesi është se SHGM afirmon idenë e ndërmjetësimit në 

zgjidhjen e këtyre çështjeve para se të përfundojnë në gjykatë. 

NISMA DHE PËRGJEGJËSI 

*Për portalet e përgjegjshme të internetit. Regjistrim, jo rregullim 

- “Vizioni i profesionalizmit të fortë të internetit” nënkupton një mënyrë regjistrimi, jo rregullim 

të mediave në internet. Në praktikë, kjo nënkupton një përcaktim ligjor të medias elektronike. 

Domethënë, mediat elektronike që do të kenë regjistrim ligjor do të mund të marrin pjesë në thirrjet për 

reklamim nga fondet buxhetore, siç janë fushatat zgjedhore. 

Regjistrimi do të përfshinte një proces identik si procesi i krijimit të medias së shkruar. 

Kërkesë në një regjistër qendror, me kod të posaçëm aktiviteti për mediat në internet dhe që 

plotëson katër kritere. Person juridik. Domeni MK. Domen i dhënë me qira nga personi juridik. 

Informacion transparent qartë i dukshëm – Pronar me të dhëna për personin juridik, drejtues, 

kryeredaktor, redaksi. 

- Maqedonia në listën e GOOGLE për reklama. 

*Ligji për MIA-n 

- Zgjedhja e drejtorit dhe anëtarëve të Bordit të MIA-s në Kuvend me shumicë 2/3. 

Agjencia MIA duhet të jetë publike, jo agjenci qeveritare informative. Rregulloret aktuale ligjore 

parashikojnë se Qeveria është ajo që i emëron strukturat menaxhuese të MIA-s dhe po ashtu Qeveria 

është ajo që përcakton se me cilin dhe me çfarë buxheti do të ketë kjo agjenci. Marrja e kompetencave 

nga Qeveria dhe kalimi në pushtetin legjislativ do të rrisë profesionalizmin dhe pavarësinë e MIA-s, në të 

njëjtën kohë buxheti që do të jetë në dispozicion të Agjencisë do të përcaktohet me zgjidhje ligjore dhe 

nuk do të varen nga vullneti i vendimeve të qeverisë. 

* FONDI i Medias 

– Fondi mediatik ka kohë që është vetëm një ide në letër. Nevoja për realizimin e tij është 

urgjente dhe SHGM duhet të jetë një aktor aktiv në këtë proces. Për një Fond me pjesëmarrje 

vendimtare në shpërndarjen e fondeve nga gazetarë dhe ekspertë profesionistë. Përmbajtja dhe interesi 

gazetaresk janë kriteret kryesore. 

* Fushata publike me shpërndarje të barabartë dhe detaje të përcaktuara qartë të interesit 

publik. 

- Duhet gjetur një zgjidhje për këtë çështje, e cila është hapur prej kohësh mes palëve të 

interesuara. “Vizioni për SHGM konstruktive” nënkupton pjesëmarrjen aktive të SHGM-së në atë proces. 

Mund të ketë fushata publike, por në to duhet të përcaktohet interesi publik me pjesëmarrjen aktive të 

SHGM-së dhe publikut profesional në vendimmarrje. Fondet nga ato fushata publike duhet të jenë të 

barabarta për të gjitha mediat. Raporti i përqindjes duhet të jetë i drejtë si për mediat kombëtare, 

rajonale dhe lokale. Kjo rregullore duhet të parandalojë keqpërdorimin e institucioneve dhe jo të 



ndëshkojë median që dikush të mos përdorë fondet e fushatës për marketing politik. Një fushatë e 

vërtetë publike nuk mund të jetë korrupsion i medias, por ka përgjegjësi sociale të informojë qytetarët. 

* Legjislacioni për subvencionet për median e shkruar 

- Mediat e shkruara duhet të mbijetojnë dhe të forcohen financiarisht. Parimi aktual i 

subvencionimit që punimet duhet të përcaktohet në një zgjidhje ligjore. Theksi duhet të vihet gjithashtu 

në botimet e komuniteteve më të vogla të margjinalizuara dhe në botimet lokale dhe në përmbajtjen që 

do të promovojë pluralizmin, diversitetin, qasjen kritike dhe krijuese dhe interesin publik në shoqëri. 

Zgjidhja ligjore duhet të parashikojë një buxhet të saktë. 

* Rregullimi i medias për media më të lira dhe më të përgjegjshme. 

- Respektimi i të drejtës së autorit është një pjesë thelbësore që një profesion të ndërtohet si 

standard i një aktori social të përgjegjshëm. Në periudhën e ardhshme, në procesin e negociatave 

ndërmjet Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian, shumë tema nga sfera mediatike do të jenë objekt i 

debateve dhe rregullimeve ligjore. SHGM duhet të përgatisë urgjentisht një strategji me partnerët e saj, 

të përfshijë ekspertë në të dhe të trajnojë një ekip që do të jetë një partner i respektueshëm në ato 

procese. SHGM nuk guxon ta humbasë dhe ta lërë të qetë këtë fazë sepse do të jetë vendimtare për të 

ardhmen e gazetarisë maqedonase. 

PËR gazetarinë e bashkuar. 

PËR SHGM të fuqishme! 

PËR NE! 

PËR Zgjedhje gazetareske me dinjitet... Të tregojmë lidership të vlerave... 

Gazetaria një hap përpara... 


