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ABSTRAKT 

Evoluimet teknologjike kanë çuar në zhvillimin e shpejtë të rrjeteve të komunikimit përmes 

mediave sociale. Ky lloj ndërveprimi dhe angazhimi u emërtua nga ekspertët si angazhimi i 

“qytetarisë së rrjeteve sociale” (social network citizenship (SNC)). Sipas Këshillit të Evropës, “çdo 

person fizik ose juridik që është rregullisht ose të angazhuar profesionalisht në mbledhjen dhe 

shpërndarjen e informacionit për të publiku nëpërmjet çdo mjeti të komunikimit masiv” 

kualifikohet si gazetar. 

Përdorimi në rritje i internetit dhe teknologjive dixhitale të lidhura me to po krijon një 

hapësirë për rrjetëzimin e individëve (referuar SNC) në mënyra që mundësojnë një burim të ri 

llogaridhënieje në qeveri, politikë dhe sektorë të tjerë. Përpos 4 pushteteve të njohura deri më tani, 

legjislativ, ekzekutiv, gjyqësor, dhe mediatik, popullariteti dhe angazhimi në rrjetet sociale po 

krijon të ashtëquajturin “pushteti i pestë”. 

Studiues dhe hulumtues të shumtë vënë re se me krijimin e faqeve të mediave sociale po 

ndryshon biseda dhe po e çon shoqërinë tonë drejt një "sfere publike të rrjetëzuar", e cila është një 

epokë e re e qytetarisë aktive dhe e rritjes së diskutimit publik. Këto rrjete nuk shërbejnë më vetëm 

për argëtim, mësim apo komunikim, por krijojnë kontakte të drejtpëdrejta me politikanët, duke 

rritur kërkesën për llogaridhënie. 

Lehtësia e angazhimit qytetar në rrjetet dhe mediat sociale, ka bërë që këta individë të jetë 

lehtësisht të ekspozuar ndaj informacionit, kryesisht atij politik. Por, sipas studiuesve, ky ekspozim 

ndaj informacionit dhe lehtësia e angazhimit në këto rrjete, krijon një “mjedis të flirtuar”, refuar 

këtu kufizimit që teknologjitë e reja ofrojnë ndaj ekspozimit të burimeve të të njëjtit mendim. 

Gjithashtu ky pushtet është shoqëruar edhe me kritika për mënyrën e funksionimit të tij, gjuhës së 

komunikimit dhe nxitjen e formave të ndryshme të urrejtjes, dhunës, steriotipeve, etj. 

  

  

 

Fjalë kyçe: Pushteti i pestë, pushteti i katërt, media, rrjetet sociale, mediat sociale, 

komunikim, SNC, teknologji 
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HYRJE – Media si pushtet 

Manuel Castells i referohej pushteti si “kapacitetit relacional që i mundëson një aktori 

social të ndikojë në mënyrë asimetrike në vendimet e të tjerëve. Aktor(ët) social në mënyra që 

favorizojnë vullnetin, interesat dhe vlerat e aktorit të fuqizuar”.1 Castell bazohet në argumentin e 

Joseph Turow, se pushteti përfshin “përdorimin e burimeve nga një organizatë për të fituar 

pajtueshmërinë nga një organizatë tjetër” dhe theksimin e tij në ndërlidhjet midis “roleve të 

pushtetit” të ngulitura brenda komunikimit, procesit dhe atyre të shoqërisë në tërësi.2 

Edhe pse ka më shumë se 100-vite nga krijimi i televizionit, ende ekziston një debat publik 

mbi median si pushtet. Shqetësimi mbi aftësinë e komunikimit mediatik për të mbytur dhe 

shtrembëruar proceset mediatike, nuk shqetëson më vetëm politikanët, nënpunësit civilë dhe 

aktivistët por edhe qytetarët e thjeshtë. Fuqia e medias sipas Des Freedman, i referohet 

marrëdhënieve ndërmjet aktorëve, strukturave institucionale dhe konteksteve që organizojnë 

shpërndarjen e burimeve simbolike të nevojshme për të strukturuar njohuritë tona në lidhje me 

botën përreth nesh dhe, si rrjedhojë, ka pacitetin tonë për të ndërhyrë.3 

 I njëjti autor, identifikonte katër paradigma të cilat ndihmonin në njohjen e 

konceptit racional të pushtetit mediatik: të konsensusit, kaosit, kontrollit dhe kontradiktës. Sipas 

Freedman, këto paradigma hartojnë jo thjesht mënyrën se si 'funksionon' pushteti mediatik, por se 

si dikush mund ta konceptojë atë si një proces social më vete. Freedman besonte se media kishte 

fuqinë e kordinimit të flukseve të informacionit, komunikimit dhe kulturës në mënyrë të tillë që 

bindja, detyrimi, shprehja dhe interpretimi, mund të ndodhin në mënyrë më efektive.4 

Julian Assange gjatë një ligjërimi mbi fuqinë e medias, u shpreh se media luan tre role të 

gjëra politike:  Roli i parë politik që luajnë aktorët e medias është ai i “transmetuesit të 

informacionit”; Mediat (gazetat, kanalet dhe faqet e internetit) mendohet se promovojnë 

pluralizmin që është i nevojshëm për politika të shëndetshme, duke ofruar një vend për të dëgjuar 

aktorë të ndryshëm. Roli i dytë e trajton median si një vend pushteti “vendi ku bëhet sfera publike”; 

Roli i tretë lidhet me etnosin, bashkësinë e imagjinuar të anëtarësimit dhe përkatësisë, me anë të 

                                                           
1 (Castells, 2009) 
2 (Turow, 1992) 
3 (Freedman, 2014) 
4 (Freedman, 2014) 
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historive që na tregohen për veten në media dhe tekstet e kulturës popullore, diskurset e fuqishme 

që formësojnë jetën e përditshme. Po ashtu, Assange thotë televizionet ofrojnë “materiale për tu 

punuar”, kur njerzit ndërtojnë identitet e tyre.5 

Media përball vetvetes 

Koha e televizionit ka vdekur! Kjo ishte ajo që pohuan disa polemistë kur në analizën e 

tyre u bë një “përballje” midis televizionit dhe rrjeteve të reja sociale. Edhe pse televizioni 

vlerësohet si një industri, e vendosur në kontekste historike dhe gjeografike specifike kapitaliste 

dhe tregtare që strukturonin përmbajtjen dhe aksesin, ajo sërish u detyrua të zgjatej në hapsirat e 

onlajnit.6  

Christine Quail thotë se pasi diskursi publik është i orientuar drejt teknologjive të reja, lind 

nevoja që televizioni të migrojë drejt dixhitales, duke u mundësuar të gjithëve të marrin atë që 

duan, kur e dëshirojnë, qoftë ky interpretim tradicional, i parëndësishëm ose i tepërt. Autori pohon 

se kjo u jep audiencave kontroll të plotë mbi atë se çfarë duan të shohin apo kur duan ta shohin7. 

John Hartley thotë se "Televizioni ka migruar fizikisht nga dhoma e jetesës vendase dhe 

tani është intergracion në dhomat e gjumit, zyrat, dyqanet, makinat, klubet dhe kafenetë".8 

Mediat sociale si “pushtet i pestë”  

Kreu i qendrës së PR të Agjencisë për Informacion dhe Komunikim Masiv, Akram 

Mukhamatkulov, tha gjatë një forumi se “Aktiviteti i rrjeteve sociale po rritet. Në të kaluarën 

kishim dhunë dhe frikë, njerëzit kishin frikë të shprehnin mendimet e tyre. Tani kemi media 

sociale. Nëse e konsiderojmë median tradicionale si fuqinë e katërt, sot mund të shohim se mediat 

sociale ndoshta po bëhen fuqia e pestë.”.9 

Mediat sociale dhe rrjetet sociale formojnë mënyra gjithnjë e më të reja për të  komunikuar. 

Sipas Christian Möller, termi “media sociale” i referohet përdorimit të teknologjive të bazuara në 

ueb dhe celularë për ta kthyer komunikimin në një dialog ndërveprues. Ato mund të përkufizohen 

                                                           
5 (Assange, 2009) 
6 (Quail, 2012) 
7 (Quail, 2012) 
8 (TV goes Online, 2015) 
9 (Mukhamatkulov, 2019) 
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si një grup i aplikacioneve të bazuara në internet që bazohen në ideologji dhe teknologji, dhe që 

lejojnë krijimin dhe shkëmbimin të përmbajtjes së krijuar nga përdoruesit. Mundësuar nga 

aksesueshmëria dhe teknikat e komunikimit, mediat sociale ndryshojnë ndjeshëm mënyrën e 

komunikimit mes tyre organizatat, komunitetet, si dhe individët dhe mund të marrin shumë të 

ndryshme formularët, duke përfshirë revistat, forumet e internetit, blogjet, mikroblogging, wiki-t, 

podkaste, fotografi ose fotografi, video, vlerësime, faqerojtës sociale dhe sociale rrjetëzimi. Ndërsa 

ky përkufizim e sheh rrjetet sociale si pjesë të mediave sociale, dallimi ndërmjet mediave sociale 

dhe rrjeteve sociale në realitet është i paqartë.10 

Lidhur me ndikimin e mediave sociale në sferën publike dhe opinionin publik, Dr. 

Abdallah Hidri thotë se mediat e reja sociale ndërtojnë realitetin social duke shfrytëzuar teknikat 

dhe një stil që nuk i përmbahet formatit, rregullave dhe kanuneve të mediave tradicionale. 

Gjithashtu, duket se ata që posedojnë një nivel të caktuar të njohurive digjitale janë të afta të 

ndërtojnë realitetin përmes riprodhimit të ideologjisë dominuese në shoqëri, një funksion që ishte 

ekskluziv për mediat tradicionale në të kaluarën.11 

Mediat sociale nuk janë vetëm pushtet për sa i përket aksesueshmërisë në informacion dhe 

kërkesës për llogari nga ana e qytetarëve, por për shkak se çdokush ka fuqinë të jetë ndikues. 

Mediat sociale tani quhen “fuqia e pestë” dhe kanë ndryshuar konceptet e gazetarisë dhe medias. 

Pushteti nuk është më në duart e gazetave dhe agjencive të lajmeve. Çdo person mund të ulet para 

një kompjuteri, të kërkojë në internet dhe të ngarkojë informacion në faqen e tij ose të saj në 

Facebook, duke u bërë një "raportues". Kjo ngjall te njerëzit një ndjenjë fuqie.12 

Sipas “Council of Europe”, mediat sociale shihen si fuqia e pestë, pasi konkurron gjithnjë 

e më shumë me mediat tradicionale në ngritjen e çështjeve dhe për të shërbyer si roje, dhe 

gjithashtu ofron një kanal të ri për të organizuar veprime civile.13 

Angazhimi në rrjetet sociale (SNC) i ka lejuar njerëzit e zakonshëm të bëhen influencues, 

duke u mundësuar atyre të arrijnë një audiencë globale që disa media tradicionale nuk munden.14 

Pushteti i pestë pasqyron një burim shtesë të përgjegjshmërisë pluraliste që mund të zhvendosë 

                                                           
10 (Möller, 2012) 
11 (Hidri, 2012) 
12 (Tiến, 2016) 
13 (Europe, a.d.) 
14 (Zogu, 2021) 
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gjithashtu fuqinë relative të pronave të tjera në rrethana të veçanta. Nëpërmjet dhënies së zërit dhe 

burimeve të pavarura të informacionit për përdoruesit, domethënë individët si prodhues dhe 

përdorues të informacionit dixhital, SNC, mund të kontribuojnë në nivelizimin e roleve shoqërore 

dhe rritjen e përfshirjes së qytetarëve në proceset demokratike. Pushteti i pestë nuk është kundër 

një zgjatjeje ose përfundimit të pushtetit të katërt, por thjesht një “qasje e re për ndërtimin e 

realitetit social jashtë formave dominuese të mediave dhe rregulloreve të aplikuara në industrinë e 

komunikimit dhe prodhimi i kuptimit”.15 

Kritika për “pushtetin e pestë” 

Disa studiues kanë qenë kritikë ndaj njohjes se mediave sociale si “pushtetin e pestë”. Roli 

i mediave sociale si një “fuqi e pestë” ngre probleme të shumta lidhur me etikën e komunikimit, 

pohon Abdallah Hidri. Në këtë kuptim thotë ai, çfarë lloj etike duhet ta rregullojë këtë komunikim? 

Dhe a është e mundur të flitet për një "pushtet të pestë" pa çfarëdo lloji etika e komunikimit?16 

Xhesjon Zogu në hulumtimin e tij mbi “Estetika në komunikim në periudhën e 

metamodernizmit”, vuri re një zbehje të komunikimit në rrjetet sociale, humbje të së bukurës në 

gjuhë dhe deformim të saj. Po ashtu, gjuha ishte kthyer në një objekt ironie, urrejtje apo përbuzje 

dhe e orientur drejt të pahijshmes, bajtshmes, shëmtuarës.17 

Gjithashtu, një shqetësim tjetër që lidhje me pushtetin e mediave sociale, ishte se ato mund 

të inkurajojnë ndjeshmërinë dhe aktivizmin global të të drejtave të njeriut, por gjithashtu mund të 

rrezikojnë të nxisin urrejtje, stereotipe dhe dezinformata. Fëmijët dhe të rinjtë janë veçanërisht të 

prekshëm ndaj rreziqeve në internet.18 

Përfundime/Konkluzione 

Zhvillimi teknologjik dhe zhvendosja e diskursit publik drejt mediave sociale u ka dhënë 

atyre fuqinë e pushtetit të pestë. Ndonëse më herët rolin kontrollues e mbante pushteti i katërt, me 

mediat sociale duket se të katër pushtet i “nënshtrohen” këtij të fundit. 

                                                           
15 (Niina Sormanen, 2015) 
16 (Hidri, 2012) 
17 (Zogu, 2021) 
18 (Europe, a.d.) 
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Ndryshe nga pushteti i katërt, mediat e reja sociale ndërtojnë realitetin social duke 

shfrytëzuar teknikat dhe një stil që nuk i përmbahet formatit, rregullave dhe kanuneve të mediave 

tradicionale. Pushtei i pestë konkurron gjithnjë e më shumë me mediat tradicionale në ngritjen e 

çështjeve dhe për të shërbyer si roje, dhe gjithashtu ofron një kanal të ri për të organizuar veprime 

civile. Pushteti i pestë shërben gjithashtu në nivelizimin e roleve shoqërore dhe rritjen e përfshirjes 

së qytetarëve në proceset demokratike, si një zgjatim i pushtetit të katërt. 

Por pushteti i pestë u shoqërua edhe me kritika nga disa studiues. Ata mbronin qasjen se 

ky pushtet nuk kishte kushte etike në komunikim mbi të cilat të bazohej mbarëvajtja e tyre. 

Problemi i gjuhës dhe deformimi i saj duke e kthyer atë në objekt ironie, urrejtje apo përbuzje ishte 

një tjetër shqetësim që lidhej me këtë pushtet. Gjithashtu, ky pushtet mund të rrezikojë të nxisë 

urrejtjen, stereotipet dhe dezinformatat. 
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