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ABSTRAKT 

Sulmet ndaj gazetarëve dhe qasja për të kontrolluar median ka shfaqur një tendencë në 

rritje kohët e fundit në Shqipëri. Kjo lloj politike nuk ka ardhur vetëm nga eksponentët e krimit 

por edhe nga politika dhe biznesi. Episodet e pafundme të sulmeve të gazetarëve dëshmohen 

tanimë edhe nga pamjet filmike, bisedat apo dëshmitë e regjistruara. Në shumë raste gazetarët 

vendosin ti denoncojnë këto akte, por ka edhe raste të tjera kur gazetarët vetëcensurohen nga frika 

e moszbatimit të ligjit apo interesat e pronarëve të tyre. Pikërisht, heshtja e institucioneve dhe 

paaftësia e tyre për të garantuar të drejtën e gazetarëve bëjnë që këto të fundit të ndjehen të 

pambrojtur dhe shpeshherë të heqin dorë.  

Ka një mori rastesh ku gazetarët janë ndjerë të dhunuar dhe kërcënuar; sulmi me tritol në 

banesën e shtëpisë së Klodiana Lalës, zarfi me plumba djalit të Artan Hoxhës, dhuna policore ndaj 

gazetarit Ermal Vija dhe Anila Hoxhës në Dajt, etj. Po ashtu, ka pasur edhe një retorikë të shtuar 

nga ana e politikanëve ndaj këtyre individëve; këtu vlen të përmendim rastin e kryeministrit Edi 

Rama i cili me gjuhën e tij shton rastet e mundshme për fyerje, kërcënim dhe dhunim të gazetarëve. 

Këto sulme nuk kanë ndodhur vetëm ndaj gazetarëve por edhe ndaj pronarëve të mediave. 

Për shkak të qëndrimit kritik ndaj qeverisë, në Shqipëri janë mbyllur media të mëdha private dhe 

janë tentuar të mbyllen edhe media të tjera online. Këtu sjellim në vëmendje, mbylljen e 

televizionit Agon Channel, tentativa për mbylljen e televizionit Ora News, apo sulmet dhe 

tentativat për mbylljen e portalit Jeta Osht Qejf (JOQ).  

Sondazhi i realizuar në kuadët të punimit arrin në përfundimin se gazetarët janë dhunuar, 

sulmuar, kërcënuar dhe shantazhuar gjatë punë së tyre. Autoritetet nuk kanë marrë masa për këtë 

gjë edhe kur këto raste janë denoncuar apo paditur. Shumë prej gazetarëve të anketuar e 

konsiderojnë diçka normale gjatë punës së tyre. Nga ana tjetër ata ndihen të pambrojtur nga 

institucionet ligjzbatuee si Gjykatat apo Policia. 

 

 

 

Fjalë kyçe: Dhunë, gazetarë, media, padi, vetëcensurë 
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ABSTRACT  

Attacks on journalists and access to control of the media have shown a growing trend 

recently in Albania. This kind of politics has not only come from the exponents of crime but also 

politics and business. Endless episodes of attacks on journalists are already evidenced by film 

footage, conversations, or recorded testimonies. In many cases, journalists decide to denounce 

these acts, but there are other cases when journalists self-censor for fear of law enforcement or the 

interests of their owners. Precisely, the silence of the institutions and their inability to guarantee 

the right of journalists make the latter feel vulnerable and often give up. 

There are a host of cases where journalists have felt raped and threatened; explosives attack 

on the apartment of Klodiana Lala's house, an envelope with bullets on Artan Hoxha's son, police 

violence against journalist Ermal Vija and Anila Hoxha in Dajt, etc. There has also been increased 

rhetoric by politicians towards these individuals; Here it is worth mentioning the case of Prime 

Minister Edi Rama who with his language adds possible cases of insult, intimidation, and rape of 

journalists. 

These attacks have not only happened to journalists but also media owners. Due to the 

critical attitude towards the government, large private media in Albania have been shut down and 

attempts have been made to shut down other online media as well. Here we bring to attention, the 

closure of Agon Channel television, the attempts to shut down Ora News television, or the attacks 

and attempts to shut down the Jeta Osht Qejf (JOQ) portal. 

The survey conducted in the framework of the paper concludes that journalists have been 

raped, attacked, threatened, and blackmailed during their work. The authorities have not taken 

action on this even when these cases have been reported or sued. Many of the journalists surveyed 

consider it normal during their work. On the other hand, they feel unprotected by law enforcement 

institutions such as the Courts or the Police. 

 

 

 

Keywords: Violence, journalists, media, lawsuits, self-censorship 
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Kapitulli I 

1.1. Hyrje 

Në platformën Mapping Media Freedom janë dorëzuar mbi 6,030 sinjalizime për 

kërcënime dhe sulme ndaj gazetarëve nga mbi 44 vende të ndyshme të botës. Nga këto sulme dhe 

kërcënime përfshihen sulmet fizike, fushatat e shpifjeve ose ngacmimeve në internet, përpjekjet 

për të hakuar pajisjet e gazetarëve, vjedhjen e pajisjeve gazetareske, demonizimin e 'medias' ose 

përpjekjet për të bllokuar faqet e internetit të lajmeve.1 

Probabiliteti që një gazetar të përballet çdo ditë me akuza, kërcënime apo sulme të ndyshme 

është i lartë. Në të shumtën e rasteve gazetarët e marrin këtë fakt si të mirëqenë dhe ato reagojnë 

vetëm kur e shohin se kërcënimi është serioz. “Disa kërcënime janë bërë aq të zakonshme sa 

gazetarët i pranojnë si pjesë normale të punës së tyre.”2  

Nuk janë të pakta rastet kur gazetarët janë ndjerë të kërcënuar nga profesioni që ata 

ushtrojnë, ose raste kur gazetarët kanë vendosur të ndalin investigimin, apo mbulimin e një ngjarje 

të caktuar pikërisht nga frika e këtyre kërcënimeve. “Të gjitha këto kërcënime, të mëdha e të vogla, 

ndodhin çdo ditë dhe i pengojnë gazetarët të bëjnë punën e tyre. Ata gjithashtu mund të dekurajojnë 

të tjerët nga mbulimi i temave që mund të rezultojë në frikësim të ngjashëm.”3 

Fuqia që pushteti i katërt i jep medias e bën atë shpeshherë kërcënuese për tre subjektet e 

tjera që i ka nën monitorim, por jo vetëm. Sarah Repucci, drejtuese në Departamentin e Kërkimit 

dhe Analizës së Freedom House, thekson se ndërkohë që kërcënimet ndaj lirisë së medias janë 

vërtetë reale dhe shqetësuese në vetvete, ndikimi i tyre në gjendjen e demokracisë është ajo që i 

bën ato vërtet të rrezikshme. Repucci deklaron në raportin e saj mbi median dhe demokracinë se 

“Një sektor i lirë dhe i pavarur i medias që mund ta mbajë popullatën të informuar dhe t'i kërkojë 

liderët të japin llogari, është po aq vendimtar për një demokraci të fortë dhe të qëndrueshme sa 

zgjedhjet e lira dhe të ndershme”. Teksa vë në dukje rëndësinë që media ka në mbarëvajtjen e 

demokracisë së një vendi, Repucci thotë se “Pa të, qytetarët nuk mund të marrin vendime të 

                                                           
1 (Mapping Media Freedom, a.d.) 
2 (Freedom, a.d.) 
3 (Freedom, a.d.) 
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informuara për mënyrën e sundimit të tyre dhe abuzimi me pushtetin, i cili është i pashmangshëm 

në çdo shoqëri, nuk mund të ekspozohet dhe korrigjohet.”4 

Në vende të ndyshme të botës, media duke guxuar të shkelë në tokë të “minuar” ka bërë që 

shumë regjime të bien dhe shumë skandale të dalin në pah, pavarësisht kërcënimeve që i 

kanoseshin asaj. Repucci sjell në vëmendje një sërë rastesh ku media ka luajtur një rol vendimtar 

në mision e saj për të informuar publikun.  

Gazetarët sipas Repuccit luajtën një rol kyç në rrëzimin e presidentit autoritar Abdelaziz 

Bouteflika në prill 2019 në Algjeri, jo vetëm duke raportuar për protestat antiqeveritare, por edhe 

duke organizuar demonstratat e tyre kur mediat kryesore të lajmeve nuk i kushtuan vëmendjen e 

duhur lëvizjes popullore.5 

Gazetarët dhe beteja e tyre për informim zakonisht ndihen të kërcënuara nga politikbërja e 

vendeve ku ata raportojnë. Këtu bëhet fjalë për vendet të cilat kanë një regjim të ashtëquajtur 

demokratik, por që çdo gjë është e varur nga një person. “Ekziston një tension i dukshëm midis 

gazetarëve që po përpiqen të kryejnë funksionin e tyre të duhur demokratik dhe regjimeve 

antidemokratike që janë të vendosura për të mbajtur pushtetin.”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 (Repucci, 2019) 
5 (Repucci, 2019) 
6 (Repucci, 2019) 
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1.2. Metodologjia 

Nisur nga lloji i temës dhe situata delikate e krijuar midis gazetarëve dhe aktorëve të tjerë, 

qofshin këto institucione, biznese apo grupe interesi, hulumtimi në vetvete kërkon matje përmes 

indikatorëve të ndryshëm. Për këtë arsye u mendua që të bëhet një analizë sa cilësore po aq edhe 

sasiore.  

Analiza cilësore mbështetet kryesisht mbi pasqyrimin e rasteve më të bujshme të dhunës 

përmes vëzhgimit, si edhe në një numër të gjërë studiuesish që kanë trajtuar këtë temë. Autorët 

kryesorë mbi të cilët jemi mbështetur janë vendas dhe të huaj, ndër to Ramadan Çipuri, Sarah 

Repucci, Blerjana Bino, Murat Yesil, Aidan White, e të tjerë. 

Analiza sasiore mbështetet kryesisht në të dhëna parësore të mbledhura nga një pyetësor nga 

24 gazetarë të kategorizuar sipas kritereve demografike. Pyetësori u plotësua gjatë periudhës 17-

23 nëntor 2021, i ndarë online dhe  i përgatitur në GoogleForm. Në total, u mblodhën përgjigje 

nga 25 të anketuar. Për të respektuar elementet demografikë, sidomos ato të gjinisë, nuk u 

konsiderua asnjë përgjigje që kaloi nivelin 12 sipas secilës gjini.  

1.3. Hipoteza 

Mbështetur mbi një sërë raportesh dhe studimesh të autorëve vendas dhe të huaj të cilët vënë 

në dukje problematikat dhe format e ndyshme të dhunës ndaj gazetarëve, vëmë re se përveç dhunës 

ndaj tyre, gazetarët stepen të raportojnë dhe kërkojnë ndihmë pranë instancave përkatëse për shkak 

të mosbesimit dhe lidhjeve që këto kanë krijuar me krimin apo subjektet që janë pjesë e procesit. 

Kështu hipoteza që ne ngremë në këtë studim është: 

 Gazetarët dhunohen gjatë punës së tyre dhe institucionet ligjzbatuese nuk marrin masa 

Pyetjet kërkimore:  

1- Pse gazetarët nuk raportojnë krimet ndaj tyre? 

2- Pse, kur gazetarët raportojnë krimet ndaj tyre, autoritetet heshtin? 
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Kapitulli II – “Lufta” për të vërtetën, “toka e minuar” ku gazetarët 

shkelin çdo ditë  

2.1. Situata e gazetarëve në Shqipëri 

“Në vitet 2019 dhe 2020, gazetarët janë qëlluar me armë automatike në shtëpitë e tyre, janë 

kërcënuar me armë zjarri, janë helmuar me gaz në rrugë, kanë marrë kërcënime me vdekje në 

televizion drejtpërsëdrejti, u janë revokuar lejet e qëndrimit, janë bërë shënjestër e fushatave të 

shpifjeve dhe janë paditur nga Kryeministri – vetëm sepse ushtronin profesionin e tyre.”7 

Sulmet, kërcënimet, fyerjet dhe shantazhet ndaj gazetarëve kanë shfaqur një tendencë në 

rritje në Shqipëri. Në raportin e Indeksit të Lirisë së Medias për Shqipërinë të publikuar nga 

organizata Reporterët pa Kufij për vitin 2021, thuhet se sulmet fizike ndaj gazetarëve janë të 

zakonshme dhe autoritetet nuk arrijnë t'i ndëshkojnë ato.8  

Platforma “Safety of journalists” tregon se në fund të dhjetorit 2020 kishte 6 raste aktive 

për Shqipërinë, 6 të tjerë që ishin zgjidhur dhe 1 vrasje.9 

Gazetarët kanë qenë objekt sulmi kryesisht gjatë protestave të organizuara, ku shpesh here 

Policia nuk i ka kursyer ata duke i dhunuar e arrestuar. Këtë e vë në dukje edhe raporti i Lirisë së 

Shtypit i cili thekson se “Përpjekjet për të kriminalizuar gazetarinë u rishfaqën kur Policia arrestoi 

dhe dhunoi gazetarët gjatë demostratave”.10  

Mes shume problemeve me të cilat përballet media dhe gazetarët sot, më kryesorja është 

ajo e sigurisë në punë. Sipas një raporti të Rrjetit Ballkanik të Gazetarisë Investigative në Shqipëri, 

pasiguria fizike e gazetarëve kryesisht të kronikës së zezë por jo vetëm, është një problem i 

theksuar. Kjo lloj pasigurie shfaqet më shumë tek gazetarët lokalë por edhe tek gazetarët kombëtar.  

Kërcënimet e këtyre gazetarëve vijnë në momentin që artikulli prek interesat e personave 

të caktuar, përfshirë zyrtarët dhe politikanët, dhe kërkesa ndaj pronarëve për të pushuar nga puna 

gazetarët që kanë prekur interesat e tyre.  

                                                           
7 (Taylor, 2019) 
8 (Borders, 2021) 
9 (journalists, a.d.) 
10 (Borders, 2021) 
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“Gazetarët nuk kanë siguri për vendin e punës, veçanërisht në rrethe. Ata kërcënohen gjatë 

ushtrimit të detyrës, nuk mbrohen nga policia e madje as nga drejtorët apo pronarët e mediave ku 

shërbejnë. Shpesh ka ndodhur që pushtetarë apo njerëz me ndikim politik kanë ndërhyrë te pronarët 

e mediave për shkarkimin e gazetarëve nga puna, vetëm për faktin se janë cënuar interesat e tyre. 

Puna e gazetarit është e vështirë për shkak se krimi i organizuar, pushteti politik dhe biznesi janë 

të lidhur ngushtë dhe nëse godet një hallkë.”11 

2.2. Gazetarët të kërcënuar nga institucionet ligjzbatuese 

Gazetari i Ora News, Xhoi Malësia, u arrestua dhunshëm teksa qëlloi rastësisht në një 

protestë duke filmuar dhe u mbajt për mbi 2 orë në komisaritin e Policisë. Malësia pas lirimit rrëfeu 

edhe dhunën e ushtruar nga punonjësit e Policisë të cilët sipas tij injoruan faktin që ai ishte gazetar. 

“Pashë një moment trazirash pranë 21 Dhjetorit. Kishte shoqërime. U afrova të filmoj, dikush me 

maskë nga këto të FNSH më thonë hiq telefonin. Nga pjesa e kryqëzimit te rajoni jam çuar 

forcërisht edhe pse bërtita jam gazetar dhe po gaboni. Kjo është injoruar. Shoqërimi ishte i 

dhunshëm. Gjëja më e rëndë ndodhi në korridoret e policisë ku i them oficerit jam gazetar dhe po 

bëni gabim, në atë moment më fyen nga familja dhe më gjuan në faqen e djathtë. Pastaj jam futur 

në paradhomën e qelive, herë futesha në qeli dhe herë dilja me forcë.”12 

Gazetarja Anila Hoxha më 6 nëntor 2021 u dhunua nga një efektiv policie, mbrapa Malit 

të Dajtit. Efektivi e shtyu gazetaren sëbashku me operatorin. Gazetarja Anila Hoxha ka pësuar 

lëndime dhe gërvishtje nga sjellja brutale e efektivit të Policisë. Hoxha po raportonte detajet e 

ngjarjes së vrasjes së biznesmenit Rruzhdi Hoxha, ndërsa në një moment, u shty nga një efektiv.13 

2.3. Gazetarët të kërcënuar nga krimi  

Në vitin 2020 në Shqipëri u ekzekutua me armë në Rrëshen (7 janar 2020) pronari i një 

televizioni lokal, Media Plus, i cili shënon vrasjen e vetme gjatë 6-vjeçarit të fundit.14 Mediat 

raportonin se Kastriot Reçi u vra për hakmarrje, edhe pse ai nuk njihej si një person problematik. 

                                                           
11 (Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative, 2015) 
12 (News, 2020) 
13 (Channel, 2021) 
14 (journalist, a.d.) 
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Më herët (29 gusht 2018) persona ende të paidentifikuar nga autoritetet kanë qëlluar me 

breshëri automatiku në drejtim të banesës së prindërve të gazetares Klodiana Lala. Asokohe Lala 

e lidhi sulmin me profesionin e saj dhe e cilësoi këtë si një paralajmërim nga bota e krimit.15 “Nuk 

kemi asnjëri prej nesh konflikte personale me askënd. Kam dyshime se sulmi me armë është bërë 

për shkak të punës sime si gazetare.”16 

Po ashtu pas protestave të 21 janarit 2011 ku mbetën të vrarë 4 persona, gazetari Artan 

Hoxha publikoi një video të vrasjes së njërit prej tyre. Më vonë ai tregoi se dikush i kishte dhënë 

djalit të tij të vogël një zarf brenda të cilit gjendeshin disa plumba.17 

2.4. Gazetarët të kërcënuar nga politika 

Në tetor të 2017 kryeministri Edi Rama, i përballur me pyetjet mbi lidhjet e supozuara të 

ministrit të tij të brendshëm me një bandë trafiku droge, sulmoi gazetarët duke i quajtur ata 

'injorantë', 'helm', 'kosh plehrash', 'skandalizues', 'sharlatanët' dhe 'armiqtë publikë'. Por kjo ska 

qenë hera e parë dhe e vetme që kryeministri Edi Rama ka denigruar median. Analistë të ndyshëm 

e etikojnë si një "strategji abuzimi", gjuhës shumëngjyrëshe të përdorur kundër medias nga 

politikanët shqiptarë. Sipas tyre kjo gjuhë synon të prishë vëmendjen e publikut nga skandalet 

duke ofruar një spektakël televiziv të gatshëm. Të tjerë e shohin atë si një përpjekje për të 

delegjitimuar grupin gjithnjë e në tkurrje të gazetarëve dhe mediave kritike, të cilat nuk 

kontrollohen drejtpërdrejt nga oligarkët dhe indirekt nga Rama, Meta, Berisha dhe miqtë e tyre.18 

Për pedagogun Erlis Çela, kalimi i dy krizave të njëpasnjëshme, ajo e tërmetit të 26 nëntorit 

të vitit 2019, dhe ajo e pandemisë COVID-19, ka bërë që autoritetet të shtojnë presionin mbi 

gazetarët, duke kufizuar transparencën dhe llogaridhënien. 

Çela shprehet për Zërin e Amerikës se “Ka patur një gjuhë denigruese dhe anatemuese nga 

politikanët për gazetarët, kryesisht duke i kategorizuar ata si burim i pavërtetë për publikun dhe 

rrezik, sidomos për shëndetin publik. Po të marrim në analizë disa deklarata të politikanëve 

shqiptarë, këtu nuk do të bëj ndonjë dallim sepse tendenca është e përgjithshme, gazetarët si 

                                                           
15 (Erebara, 2018) 
16 (Ruci, 2018) 
17 (Style, 2018) 
18 (Monitor, a.d.) 
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kategori sociale etiketohen me epitete të ndryshme, që vënë në diskutim integritetin e tyre personal 

dhe professional”.19 

Po ashtu, gazetari Ergys Kavaja, publikoi në rrjetin e tij social “Facebook”, kërcënimin që 

i ishte bërë nga drejtuesi i Partisë Demokratike në Shkodër, Helidon Bushati. Kavaja shprehet se 

ky sulm ka ardhur pas disa raportimeve që ky kishte bërë ndaj këtij subjekti politik në zgjedhjet e 

25 prillit 2021. Pas presionit publik që iu bë çështjes, Bushati kërkoi ndjesë dhe u justifikua me 

faktin se ishte një përfshirje emocionale e cila shkaktoi edhe atë reagim ndaj gazetarit.20 

2.4.1. Mbyllen mediat kundërqeveritare 

Zbulimi i disa manipulimeve në zgjedhjet vendore të 2015 në Shqipëri, bëri që qeveria 

Rama të bllokonte transmetimin e televizionit Agon Channel. “Kjo është një ditë e errët për 

gazetarinë në Shqipëri.” Kjo ishte fraza të cilën gazetarja Sonila Meço përdori gjatë një 

transmetimi maratonë më 10 tetor 2015, në momentin që agjentët e qeverisë kishin zbarkuar në 

studion e televizionit Agon Channel. Kjo lëvizje ishte një goditje ndaj lirisë së shtypit në Shqipëri. 

Kjo dukej qartazi se ishte një sulm politik për të mos vazhduar më tej shkrimet që cënonin qeverinë 

dhe pozitat e saj në syrin e publikut. Prokurorët shqiptarë zyrtarisht akuzuan drejtuesin e Agon 

Channel, Francesco Becchetti dhe partnerin e tij Mauro De Renzis për falsifikim, pastrim parash 

dhe evazion fiskal dhe filluan manovra ligjore për të marrë nën kontroll “Agon”-in.21 Në prill të 

vitit 2019, Qendra Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të Investimeve (ICSID) një 

gjykatë arbitrazhi, pjesë e Bankës Botërore, e dënoi Shqipërinë me 110 milion euro, duke gjykuar 

se mbyllja e televizionit ishte “motivuar politikisht”.22  

Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor më 15 maj të 2020 kërkoi mbylljen e televizionit Ora 

News, me pretekstin se ishin shkelur në mënyrë të përsëritur masat antiCOVID. Inspektoriati 

argumentonte në urdhërin e tij se kjo lëvizje erdhi pas 2 gjobave të njëpasnjëshme ndaj 

televizionit.23 Drejtori i Informacionit në këtë television, Brahim Shima, deklaroi asokohe se 

vendimi i Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor nuk po mbyll televizionin por fjalën e lirë. “Nuk 

mund ti mbyllësh gojën se do të flasë. Nuk po mbyll biznesin por po mbyll fjalën e lirë. Kemi qenë 

                                                           
19 (Picari, 2021) 
20 (M.Q, 2021) 
21 (Daragahi, 2019) 
22 (Amerikes, 2021) 
23 (News, 2020) 



                                                                               

                                                                                                                                                                                 

Http://Zoguu.al    

13 

të ndershëm përballë shikuesve dhe beteja do të vazhdojë. Vendimi për mbylljen dhe lënien afat 

për 30 ditë të ankimimit të këtij vendimi po në këtë institucion është skandaloz.”24 

 

Këto nuk kanë qenë sulmet e vetme për mbylljen e zërave antiqeveritar. Më herët gazetarët 

Adi Krasta dhe Ylli Rakipi, të dy kritikë ndaj kryeministrit Edi Rama dhe kryebashkiakut të 

Tiranës, Erion Veliaj, u pushuan nga emisionet e tyre në kanalin televiziv “News24”, nën presionin 

e supozuar të qeverisë.25 

2.5. Gazetarët të kërcënuar nga biznesi 

Por jo vetëm nga krimi dhe politika, gazetarët janë kërcënuar edhe nga biznesmenë. Më 22 

shtator të 2018 Unioni i Gazetarëve në Elbasan, ka njoftuar se, dy gazetarët e ABC News, Agim 

Blloshmi dhe Ediola Tereziu, janë kërcënuar me jetë nga biznesmeni Lulzim Hasballa.  Dy 

gazetarët kanë qenë në detyrë, për pasqyrimin e Panairit të Mjaltit, në qytet. Gazetari Blloshmi 

shprehej asokohe: “Kërcënohemi nga biznesi, Lulzim Hasballa në qendër të Librazhdit. Ishim duke 

bërë lajmin për zhvillimin e Panairit të Mjaltit. Isha së bashku me gazetaren Ediola Terziu. Ky 

biznesmen është fitues i tenderave në Librazhd. Na zuri rrugën dhe na kërcënoi me vrasje. Policia 

e Librazhdit nuk ndërhyri. Lajmërova dhe drejtorin e policisë Altin Qato. Kemi bërë kallzim penal 

në Polici."26 

Më 6 qershor të 2019 gjatë një séance në Gjykatën e Vlorës, biznesmeni Arben Veliko ka 

kërcënuar gazetarët dhe operatorët e pranishëm në sallë. Kërcënimi erdhi pasi biznesmeni Veliko 

sëbashku me një shtetas tjetër kishin inskenuar një sulm ndaj njëri-tjetrit me qëllim përfitimin e 

azilit në vendet e Bashkimit Europian. Pasi ky plan dështoi, biznesmeni nuk ka kursyer sulmin 

ndaj gazetarëve ku ndër të tjera u shpreh: “Plehra, largohuni, zhdukuni, Hë se ua tregoj unë kur të 

dalim jashtë, legena”.27 

2.6. Gazetarët të pambrojtur nga ligji 

Në një artikull të UNESCO (Organizata për Edukim, Shkencë dhe Kulturë e Kombeve të 

Bashkuara) me temë “Safety of Journalists”, kjo organizatë thotë se mosndëshkimi për krimet 

                                                           
24 (News, 2020) 
25 (Daragahi, 2019) 
26 (Dybeli, 2018) 
27 (Shqip, 2019) 
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kundër medias nxit dhe përjetëson ciklin e dhunës dhe autocensurën që rezulton e privon shoqërinë 

nga informacioni dhe ndikon më tej në lirinë e shtypit.28 

Në Shqipëri nuk ka ligje të veçanta të cilat garantojnë sigurinë e gazetarëve nga 

institucionet ligjzbatuese. Sipas raportit për sigurinë e gazetarëve në 2020, institucioneve 

shtetërore u mungojnë burimet dhe kapacitetet për të mbrojtur gazetarët në hapësirën online dhe 

në terren. Ky raport thekson se institucionet në Shqipëri nuk i publikojnë të dhënat në lidhje me 

sulmet ndaj gazetarëve dhe pandëshkueshmërinë e tyre. Raporti vë në dukje faktin se brenda 

institucioneve të sistemit të drejtësisë civile mungojnë njësitë e veçanta të cilat merren me hetimin 

dhe ndjekjen penale të kërcënimeve dhe akteve të dhunës ndaj gazetarëve. Po ashtu, ky raport 

evidendon faktin se nga organet ligjzbatuese, bëhen një numër i kufizuar hetimesh të paanshme 

dhe efikase ndaj këtyre krimeve. Në rastet kur gazetarët reagojnë ndaj këtyre sulmeve, ata nuk 

kanë mbështetje nga institucionet shtetërore për mbrojtje të veçanta.29 

2.6.1. Shtohen paditë në gjykatë ndaj gazetarëve 

Kryetari i Unionit të Gazetarëve Shqiptarë, Aleksandër Çipa, tha në një deklaratë të tij për 

Zërin e Amerikës se gjithsej në gjykatat e vendit janë 17 raste të proceseve gjyqësore që po 

zhvillohen ndaj gazetarëve. Çipa bëri të ditur se “akuzat janë konflikte me Policinë e Shtetit e cila 

e padit gazetarin se nuk ka zbatuar urdhërin për orën policore, kur ai ka qenë për motive 

profesionale. Rasti i koleges Juli Ristani lidhet me nxjerrje të sekretit, dhe rastet e tjera janë 

kryesisht për shpifje, cënim imazhi dhe pavërtetësi të faktit të raportuar nga gazetari”.30 

Nga ana tjetër Ekspertja e medias Brunilda Bakshevani tha se vitet e fundit ka pasur një 

numër në rritje të fenomenit të ngritjes së padive tanimë. “Paditë për shpifje, më herët kanë qenë 

praktikë më e shpeshtë e politikaneve dhe zyrtarëve ndaj njëri-tjetrit. Por së fundmi, kemi një rritje 

të rasteve të padive ndaj gazetarëve dhe mediave, duke shënuar psh. në fund të vitit të kaluar të 

paktën tre padi kundër tre gazetareve të ndryshëm. Një prej padive është ngritur madje nga një 

institucion qeveritar (Ministria e Mbrojtjes) ndaj një gazetareje (Juli Ristani). Proceset gjyqësore 

janë ende në zhvillim e sipër, ende pa një vendim final.”31 

                                                           
28 (UNESCO, a.d.) 
29 (Bino, 2021) 
30 (Picari, 2021) 
31 (Gjerani, 2021) 
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2.7. Pasojat e kërcënimeve dhe padive ndaj gazetarëve 

Ekspertë të ndyshëm të medias dhe ligjor, e lidhin numrin e shtimit të padive me fenomenin 

SLAPP (Padi Strategjike Kundër Pjesëmarrjes Publike (SLAPP), është fenomeni ku individë me 

pushtet, apo një kompani synon të shtyjë gazetarët, drejt heshtjes përmës ngritjes së padive, ndjekja 

e të cilave shpesh ka kosto të lartë, ndërsa vetë procesi gjyqsor, nxit frikë dhe pasiguri).32 Sipas 

tyre fenomeni në rrijte i padive SLAPP, ka si synim intimidimin e gazetarëve.  

Këtë e pohon edhe ekspertja e medias Brunilda Bakshevi, e cila shprehet se qëllimi i padive 

ndaj gazetareve për shpifje e cënim reputacioni kanë synim kryesor intimidimin, lodhjen dhe 

frikësimin e gazetarëve. “Padyshim që një ndikim në vetë censurimin e medias dhe gazetarëve 

këto procese e kanë. Ndoshta për gazetarët që ju keni përmendur, paditë nuk kanë për të cënuar 

profesionalizmin e tyre në të ardhmen, por për të tjerë gazetarë, me pozita më pak të sigurta 

financiare e profesionale, kërcënimi me një padi që mund t’i penalizojë me gjoba të 

konsiderueshme dhe mund t’i stepë, duke ndihmuar vetëcensurimin e gazetarëve, apo censurimin 

e tyre nga mediat ku janë të punësuar.”33 

Për kreun e Unionit të Gazetarëve Shqiptar, Aleksandër Çipën, gazetarët janë të prirur të 

vetëçensurohen nga marrëdhënia që pronari medias ka me politikën apo grupet e interest. Çipa 

gjithashtu thekson se vetëcensura vjen edhe si pasojë e presionit që ushtrojnë grupet kriminale, të 

cilat janë të depërtuara në linjat më të rëndësishmë të prodhimit, të ndërtimit.34 

2.7.1.Frika si vetëcensurë  

Një informacion i cili prek interesa të caktuara të politikës, krimit, biznesit apo grupeve të 

tjera, bën që këta të ushtrojnë një presion dhe trysni të vazhdueshme ndaj gazetarëve. Frika ndaj 

këtyre kërcënimeve, shantazheve dhe presioneve bën që gazetarët në të shumtën e rasteve të 

vetëcensurohen. Dr. Ramadan Çipuri, në librin e tij “Vetëcensura, realitete të gazetarisë shqiptare”, 

e cilësonte frikën si një akt vetëmbrojtjeje.35 Ky vetëcensurim vjen për shkak të frikës nga pasojat 

që mund të ketë për veten dhe familjen, nga frika e padive gjyqësore apo pasojave ekonomike që 

                                                           
32 (Gjerani, 2021) 
33 (Gjerani, 2021) 
34 (Picari, 2021) 
35 (Çipuri, 2016) 
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kërcënojnë mirëqenien e gazetarit apo të familjes së tij. “Parë në këtë këndvështrim, vetëcensura 

ndodh kur gazetari dhe media nuk drejtohen nga shqetësimet editoriale, por nga frika.”36  

Raporti i BIRN në Shqipëri, “Të mbyllësh një sy ndaj lajmit: Vetëcensura në median 

shqiptare”, tregoi se ekziston një trekëndësh në Shqipëri mes biznesit, pronarëve të medias dhe 

politikës, e cila minon gazetarinë cilësore dhe kthen shumë reporterë në viktima të censurës.37 

“Frika e humbjes së vendit të punës apo rreziku i jetës është një arsye për shumë gazetarë 

që të mos zgjedhin për të shkruar çdo gjë të cilën ata kanë gjetur jashtë dhe që i detyron të fshehin 

faktet të cilat kanë zbuluar si rezultat i kërkimit të tyre.”38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizë 

Në kuadër të këtij studimi u zhvillua një anketim me gazetarë të cilët punojnë në media të 

ndyshme, qytete të ndyshme dhe mbulojnë kategori të ndyshme. Qëllimi i pyetësorit ishte për të 

                                                           
36 (White, 2014) 
37 (Shqipëri, 2015) 
38 (Yesil, 2014) 
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krijuar një panoramë më të qartë të situatës aktuale të dhunës së gazetarëve në Shqipëri dhe 

pasqyruar bindjet dhe pritshmëritë e tyre për institucionet të cilat mbrojnë këtë kategori. 

Pyetësori u plotësua gjatë periudhës 17-23 nëntor 2021, i ndarë online dhe  i përgatitur në 

GoogleForm. Në total, u mblodhën përgjigje nga 24 të anketuar të cilët punojnë në televizion dhe 

media online. Për të respektuar elementet demografikë, sidomos ato të gjinisë, nuk u konsiderua 

asnjë përgjigje që kaloi nivelin 12 sipas secilës gjini.  

Të dhënat u përpunuan dhe më pas u zhvillua analiza e tyre. 

Figure 1- Gjinia 

 

Ndërkohë, figura e mëposhtme paraqet të dhënat mbi moshën e të anketuarve. 

Figure 2- Mosha 

 

Pjesë e anketimit kanë qenë jo vetëm gazetarët e terrenit, të cilët punojnë në televizionet e 

mëdha kombëtare por edhe ato që punojnë në mediat online apo që e kanë krijuar vetë një të tillë. 

Figure 3- Forumi i medias në të cilën punoni 
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Figure 4- Emri i medias 

 

Pjesë e pyetësorit nuk ishin vetëm gazetarë të kronikës që potencialisht ka më shumë gjasa 

të ndihen të dhunuar, por edhe nga fusha të tjera të gazetarisë, si: Ekonomi, politikë, kulturë, 

sociale, etj. 

Figure 5- Kategoria të cilën mbuloni 
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Gazetarët e anketuar u pyetën nëse janë dhunuar, këcënuar, sulmuar apo shantazhuar për 

shkak të profesionit të tyre. 70.8 përqind e tyre thanë po, ndërsa 29.2% e tyre jo.  

Figure 6- A jeni dhunuar, këcënuar, sulmuar apo shantazhuar për shkak të profesionit? 

 

Kur gazetarët u pyetën në lidhje me formën e dhunës që ishte ushtruar ndaj tyre, 45.5 

përqind e tyre pranuan se ato ishin kërcënuar gjatë punës së tyre. 27.3 përqind pohuan se ishin 

sulmuar, ndërsa 4.5 përqind pranuan se ato ishin dhunuar. Gjithashtu, gazetarët e anketuar u 

shprehën se 27.3 përqind e tyre ishin shantazhuar në forma të ndyshme dhe vetëm 22.7 përqind të 

të anketuarve nuk u kishin ndodhur këto krime gjatë profesionit të tyre.  

Ajo çfarë e bën më shqetësueshme situatën është se gazetarët të cilët kanë pësuar të paktën 

një kërcënim nga individë të ndyshëm, pranojnë se edhe janë sulmuar apo shantazhuar nga të 



                                                                               

                                                                                                                                                                                 

Http://Zoguu.al    

20 

njëjtët individë. Kjo tregon që serioziteti i kërcënimeve ka agravuar deri në situata më të rënda 

ndaj tyre. 

Figure 7- Nëse po, cila prej tyre? 

 

Kur gazetarët u pyetën se në rastet kur ato janë dhunar, a kanë reaguar ndaj tyre, 80 përqind 

nuk kanë reaguar as me denoncim dhe as me padi. Vetëm 20 përqind kanë reaguar, respektivisht 

me 10 përqind denoncim dhe 10 përqind padi. Ky është një tregues i qartë se si organet të cilat 

kanë për detyrë të mbrojnë gazetarët, kanë humbur besimin në sytë e tyre.  

Figure 8- Nëse po, keni reaguar ndaj tyre me: 

 

Për të bërë një tablo më të qartë dhe për të mbështetur hipotezën, ne i pyetëm gazetarët 

se pse ata nuk kanë reaguar ndaj dhunës, kërcënimeve, sulmeve apo shantazheve ndaj tyre. Një 

pjesë e tyre e konsiderojnë normale një situate të tillë, ndërsa të tjerë nuk i konsiderojnë serioze. 
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Një gazetare kronike e cila punon në television shprehet se ajo nuk ka denoncuar apo paditur 

“sepse janë gjëra që ndodhin çdo ditë, jemi mësuar për shkak të punës”. 

  “Nuk i kam vlerësuar si aq të rënda sa të meritonin denoncim apo padi. Sulme verbale dhe 

kërcënime verbale që kam vlerësëuar se nuk shkonin përtej fjalëve.”- shprehet një tjetër gazetar. 

Një tjetër gazetar thotë se ai nuk ka ndërmarrë hapa të mëtejshëm “Sepse shatazhi nuk ishte 

aq serioz sa për të ngritur padi. Kur bën investigim, janë të pritshme telefonatat...” 

 Gazetarë të tjerë shprehen të inkurajuar nga Policia apo Gjykatat për shkak të lidhjeve të 

tyre me krimin apo subjekte të caktuara. Një gazetar i cili punon si reporter lokal, shprehet se ai 

nuk ka denoncuar apo paditur “Për shkak të fuqisë kriminale dhe ekonomike të palëve, që do 

zbehnin çdo hap ligjor apo institucion shtetëror.” Të njëjtën gjë e shpreh edhe një gazetar tjetër i 

cili punon si korespondent në një television kombëtar. Ai thotë se nuk ka bërë denoncime dhe padi 

për shkak të “Lidhjes së Policisë me bandit.” Të dy gazetarët pranojnë se kanë hequr dorë plotësish 

apo pjesërish nga frika e këtyre sulmeve që kanë ardhur ndaj tyre. 

Një pjesë e gazetarëve të pyetur pranojnë se ato kanë komunikuar personalisht me personin 

apo personat kanë kërkuar vetë falje duke ndaluar mundësinë e një denoncimi apo padie. “Sepse 

kam komunikuar direkt me personin.”- shprehet një gazetare e cila punon në një media online. 

“Është kërkuar falje dhe u ndal denoncimi.”- thotë një tjetër gazetare.  

 Një gazetar kronike prej vitesh thotë se zvarritja që i bëhet procesit të gjyqit nuk e justifikon 

rezultatin. “Le të themi që pritja për "drejtësi" nganjëherë nuk e justifikon rezultatin.” 

Edhe pse gazetarët kanë pësuar forma të ndyshme dhune dhe presioni, 70 përqind e të 

anketuarve shprehen se nuk kanë hequr dorë nga shkrimet e tyre. 20 përqind prej tyre pranojnë që 

kanë hequr dorë pjesërish ndërsa 10 përqind janë dorëhequr plotësisht.  

Figure 9- Nëse po, A keni hequr dorë nga shkrimet tuaja të cilat prekin kërcënuesin? 
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Gazetarët u pyetën nëse ndihen të mbrojtur nga institucionet si Policia apo Gjykatat gjatë 

ushtrimit të profesionit. 85.7 përqind nuk ndiheshin të mbrojtur nga këto organe, ndërsa vetëm 

14.3 përqind e pohuan.  

Figure 10- Ndiheni të mbrojtur nga institucionet (Policia, Gjykata...) gjatë ushtrimit të profesionit? 
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Në lidhje me pohimin “Në rast se ju keni denoncuar apo paditur palën kërcënuese, në 

sa raste organet kompetente kanë marrë masa?”, 66.7 përqind e tyre shprehen se organet 

kompentente nuk kanë marrë masa. 22.2 përqind e tyre shprehen se janë marrë masa në 25 

përqind të rasteve ndërsa 11.1 përqind shprehen se instancat ligjzbatuese kanë marrë masa 

në 75 përqind të rasteve. 

Figure 11- Në rast se ju keni denoncuar apo paditur palën kërcënuese, në sa raste organet kompetente kanë marrë masa? 

 

Ne i pyetëm gazetarët në lidhje me pohimin “Nëse nuk kanë marrë masa, cili ka qenë 

justifikimi i tyre?”, ka qasje të ndyshme për organet e drejtësisë. Një pjesë e tyre shprehen se ka 

patur pajtim mes palëve, pushim të çështjes apo mosndjekje të saj. “Pajtim me paleve.” “Për shkak 

të mosndjekjes së çështjeve.” “Pushim çështje.”- shprehen disa nga gazetarët. 
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Kapitulli III 

3.1. Përfundime dhe rekomandime 

Pasiguria në punë e gazetarëve po kthehet tashmë në një realitet të ri për ta. Ato i 

konsiderojnë normale forma të tilla presioni e dhune, gjatë punës së tyre. Vetëcensurimi i 

gazetarëve nga frika e këtyre sulmeve, zbeh çdo ditë e më shumë gazetarinë cilësore. Ngritja e 

padive SLAPP me qëllim frikësimin dhe lodhjen e tyre, është një tjetër element i rëndësishëm i 

cili vështirëson të bërit gazetari.  

Format e ndyshme të dhunës së ushtruar ndaj gazetarëve, janë një këmbanë alarmi jo vetëm 

për institucionet shqiptare por edhe organizatat e huaja që mbrojnë këtë kategori. Ky lloj reagimi 

i instancave të ndyshme që preken nga lufta e gazetarëve për të vërtetën, nuk është thjesht një sulm 

ndaj medias dhe gazetarit, por një sulm ndaj fjalës së lirë, gjë e cila mbrohet me Kushtetutë.  

Gazetarët e kanë humbur besimin e tyre ndaj institucioneve që kanë për detyrë të mbrojnë 

këtë kategori dhe ndjehen të pambrojtur prej tyre, përfshirë këtu gjykatat dhe Policinë. Ky 

mosbesim e bën më të shqetësueshme situatën sepse i len gazetarët në fushë të hapur ndaj çdo lloj 

sulmi që u kanoset atyre. Gazetarët refuzojnë të denoncojnë këto raste nga lidhja që Policia ka me 

grupet e caktuara të cilët cënojnë gazetarët. 

Ndërhyrja në ligjin ekzistues për të forcuar më shumë atë, në mbrojtje të gazetarëve dhe 

zbatimi i tij në kohë dhe me paanshmëri, do të niste një rrugë të re drejt normalizimit të situatës.  

Po ashtu, shihet e nevojshme krijimi i një regjistri kombëtar të sulmeve ndaj gazetarëve dhe 

mbrojtja e tyre me ligje të posaçme në bazë të rrezikut që u kanoset. Sikurse u trajtua në punim, 

mungesa e ligjeve konkrete dhe zvarritja e proceseve nga gjykatat, u humbin shpresat gazetarëve 

për të kërkuar dhe mbrojtur të drejtën e tyre. Disa prej tyre nuk ngrenë një padi pikërisht prej 

tejzgjatjes së gjykimit dhe lidhjeve që krimi, politika apo biznesi ka me gjykatat. 
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Shtojca 

Pyetësori me gazetarët 
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Kulturë 

Sociale 

Tjetër 

A jeni dhunuar, kërcënuar, sulmuar apo shantazhuar për shkak të profesionit? 

Po 
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Ndiheni të mbrojtur nga institucionet (Policia, gjykata...) gjatë ushtrimit të profesionit? 
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